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«IIДЕФ е добреуправлявана, високоефективна лублична институция,
фпнансираа’а деиности в областта на олазване на околната среда,

притежавац’а незночителни недостатьци и голяфл актив, което го прави
изключително ценна иунпколна no рода си институция в Бь.огария.

В случаи на осигурена котегорична подкрепа от страна на правителството
фондьт nритежава необходомой потенциал за изпьлнение на многократно

no значимароля при мобилизиране иуправление на финансовиресурси,
предназначены зо осигурябане но сьответствие с екологичните изпскбония на

ЕС в периода на присьедоняване.” II
Из Преглед и оценка на Националния доверителен екофонд~ представен от

~qullibгium Consulting GmbH по поръчка на ерманското федерално министерство Н
за сътрудничество и развитие ( септември 2003 г) по линия на Пакта за стабилност.

нее (]
“Представянеmо на НДЕФ е много добро no оmнодиение на Сьответствие,

ефективност, Устойчивост ы оказване ка вьздеиствuе деиностите на фонда Ц
в голя’иа стеnен сьответстбат надобрите nрактики за уnравленuе на

публuчнuте разходи за околната среда. Наuстино впечатляващо е тона, че
фондьт усnява да поддьржа высок nрофесьонализъм u постига целите Cu В

много сложна обстановка, характерна за всички страны в преход.
Благодаренuе на тона сы nредставяне НДЕФ е из2радьл вnечатляваща Ц

репутация сред международнuгпе uнституциu ы донори.

Из “Оценка на Националния доверителен екофонд и суаповото споразумеиие Ц
“дълг срещу околна среда”, представена от ЕСОRУ~ ~ЕЕ Researchand Consulting

(януари 2011 г.). п
~Всuчкu деuности, допуснати ы подкрепеникато дейностиза nозепеняване со Ц

изпълненп в съответствие с nронцьnuте на устойчивото развuтuе U C
прьложuмите международни ы нацьоналнu закони, регламенти, nровьла,

насокы ы стандарти, включително чл 87 88 ы 89 от договора за сьздаване на .

Европейскаою общносгn, отнасящu се до дьржовнота помощ.”

Из «Окончателен независим одитен доклад за изразяване на сигурност no
изпълнението на проекти, финансирани в рамките на Националната схема за

зелен’ инвестиции”, изготвен от Грант Тор.пон ООД
(декември 2015 г.)



От началото но депността сп до приключнане на суаповата сделка %knr
среа~у околна среда ‘НДЕФ е финансирал 700 пнвестиционнп проекта,

nредоставяйки над 26500 000лв. благодорение на тона фондьт изиграролято
нареаоваа’ фокторзо мобилпзпрането но фпнансови средства (още над 775

700 000лв.) от друг”, предп,лно международни източницп заpeonизиране на
ороектиза опазване на околната среда в Бьлгария.

В края на 2077 г. бяхо финалуизирани две сделки за продатба на Предписани

U емиспонни единицы с Република Австрпя в сьответствие с чл. 77 на Протоколаот /(цото. (Уо двете сделки со изпьлнени 45публичнп проекта на обща
стойност 329379 i4лева. Финансовотоучастие на НДЕФ вьзлпзо на 27747227

П лено. Финанспранп са по тровилата за минимолна дьржавна помощ и дбо
проекта за производство на енергия от вьзобновяеми енергийнп пзточнпци.

П Фпнансовотоучастие на фонда за тях вьзлтиза но 757062лено.

п От март 2075г. Н/JЕФ пэпьлнява Инвестиционна програмаза климата (ИТ7К2
LI финансирана на основаниерешение на Министерския сьвет сьгласно 54 от

преходните п заключителнп розпоредбп на Закона за огроничаване
Ц изменението на климата. Програмата осигурява финансиране на проекти за

подобряване на енергиината ефективност на обекты дьржавна и/или
оба’инска собственост. “рез 2076г. врамкпте на ИТJКстортпро и схемазо

насьрчаване използването на електромобила “рез 20У7година с цеа

п подобряване ефективностто на лубличния финансов ресурс, серазроботват п
П прилагат финонсови инструменти за проект‘“леза енергпйна ефектпвност в

партньорството с ЕБВР

От 2075г. НдЕФ с подкрепата но Федеролното министерство но околнота
среда, опазването но природата п ядрената безопасност на Република

Германия в партньорство с Берлпнскпя незовисим инстптут за околно среда
(0114 зопочна изпьлнението на образовотелни програмиза промяна на

U поведението наученпцпте в бьлгарскптеучилища кьм постене но енергия

Cm 2016г. НдЕФ пзпълнява пплотната схема на Инвестиционно програма
“Минералнп воды” финонсирана ос средства, осигурени от бюджета на

Минuстерството на околнота среда и бодuте с Постановление на МС N~ 254
LI от 2076г



]

“рез 2017г. стартпра Т7рограма Л4пкропроекти за климата, която се
фпнонсира с приходи no Споразуменпето за преха ьрляне но емисип (Annual

Emissions Allocation) между Република ~5ьлгория п Република /&lалто
(Р/иС 775/29 март 2077г.)

.~

“рез есента на 2079г.’ НДЕФ сьвместно с oще единодесет оортньори от седем
европейски страна, стартира проект за виеждоне на стондартизиран модел
за оценка но енергоефектпвнп проектни предложения още в начолтната фаза

наразработвоне.

“рез декемари 20/9 г. в партньорство с Фондация Центьр зо енергийно
ефективност Енефект и Фраунхофер Институт no строително физика в

Германия НДЕФ стартира изпблнението но нов проект с финонсовото
подкрепо но Европеиското пнпциатива зо климата (ЕL/К!). Проектьт имо за
цел дарозроботи индивидуален моделза пнтегрирана оба’пнска система зо

енергиен менпджмьнт, основан но добре познатия стандарт зауправаение на
енергиято /5050007, носьрчовощ кочественото изпьлненпе но местнпте

дьл7госрочнп енергийни и клпмотпчни стратегии
.—

В начолото на 2027 година, НДЕФ симестно с още осем голема
община (Бурга’ Варна, Кбрджали, “ловдав, Русе, (ливе~ч, Стара П

Загоро, Софпя,4 стартира изп блнението на Т7редефинирон проект 1W
З “l7рилагане на пновотивнп мерки зо смекчоване ii адоптация Кб/и П

азменението на климата в оба”jните в Бьлгария _no прогрома
Опозвоне но околнота среда и климатпчни промени, финансироно

от Финансовая мехонизыл на Европейското икономпческо
пространство. Основната цел но проекта е до подобри

копоцитето на местните власти до идентифицирот и плонарот П
креативнирешения за градскоразвитие чрез последващото

аэпьлнение но които, да се допринесе до смекчавоне на
вьздействието на клшлотичнпте промени. :

“рез април 2027 г. стартираа изпблненаето на проект«Ббл7горски
форум зо енергийна ефективност зо сморт финонсиронезо смарт
сградп (Ве5татt no програмо Хоризонт 2020. Водещ партньор no

проекта е Центбрбт зо енергийна ефективност ЕнЕфект.
Г7артньори no проекта са Н//БФ и още 10 организации в т. ч. дьржавни

агенции община и НПО от Бьлгария

—.
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Проект 244З Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОД3
«Ангел Каралийчев гр. Стражица”

I
:1

i:i

Проект 339 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДКЦПоликлиника
гр.Казанльк
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СПИСЪК НА НЭПОЛЭВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ ]

АОП Агенция за обществени порьчки
БАН Бьлгарската академия на науките

БГПА Българска петролна и газова асоциация
ГСМ Горивносмазочни материали
ЕСМ Енергоспестяващи мерки
ЗОИК Закон за ограыичаване на изменението на климата
ЭОП Закон за обществените порьчки
ИБ Изпьлнително бюро

ИПК Инвестиционна програма за климата
ИПМВ Инвестиционна програма ~Минерални води”

КТ Кодексът на труда
КВЕСМС дирекция «Координация по въпросите на Европейския сьюз и

междуиародно сьтрудничество”
МдА Материални дьлготрайни активи

МОСВ Министерството на околната среда и водите
МС Министерският съвет
МФ Министерството на финансите
НдА Нематериални дьлготрайни активи

НДЕФ Национален доверителен екофонд
НСОРБ Национално сдружение на общините в Република Бьлгария

ОдЭ Обединено детско заведение
ООН Организацията на обединените нации
ОУ Основно училище

ПМС Постановление на Министерския сьвет
СМР Строителномонтажни работи
УС Управителен сьвет

IJДГ Целодневна детска градина
UЮ Берлинският независим институт за околна среда

U
U
п
U

12



Наzвнюлен доверителен екоdонд

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА дЕЙНОСТТА

I. WЬВЕДЕНИЕ

Сьгласно Наредбата за устройството и дейноспа на Националния доверителен
екофонд (НДЕФ) всяка календарна година до ЗО април фондът изготвя и представя на
Министерския сьвет на Република Бьлгария чрез Министерството на околната среда и
водите одобрен от Управителния сьвет Отчет за дейноспа на НдЕФ за предходната година.

Годишният отчет на IГIдЕФ представя изпълнението на Плана за дейноспа и
бюджета на фонда за 2021 г. Отчегьт се представя сьщо и на актуалните донори, като за 2021
г. тона са правителството на Република Бьлгария и Федералното министерство на околната
среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Република
Германия.

Приложенията от 1 до 4 са неразделна част от годишния отчет.

Ври.д. директор на ИБ:

Ирена Пенче

Об април 2022 г.
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II. ДЕЙНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

В съответствие с Наредбата за ‘стройството и дейноспа на НДЕФ, приета с ПМС
N~ 96 10.У.2004 г. (мзм. и доп., ДК бр. 71 10.IХ.2010 г.. ДВ. бр. 81 30.IХ.2014 г. и дВ. бр.
5 19.1.20 16. доп., бр. 47 от 5.06.2018 г.). съставът на Управителния съвет “а НДЕФ се състои
от седем д~ши. в тм. председател. двама заместникпредседатели и четирима редовни
членове. както и трима алтернативни. Към края на отчетната 2021 г. сьставьт на
Управителния съвет (УС) на НДЕФ се сьстои от следните членове:

 Председател на УС на НдЕФ — гжа Пенка Моллова  Смоленова. избрана от
?vlинистерския сьвет на Република Бьлгария (Решение К~ 665 “а Мннистерски съвет
19.09.2018 година);

 Представител на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) —

заместник — министьр Николай Кънчев. заменен от заместник — министьр Ренета Колена.
Представителят на N4инистерството на околната среда и водите е и заместникпредседател на
УС. сьгласно чл. 8 (]) от НАРЕДБА за ~стройството и дейноспа на Националния
доверителен екофонд;

 Представител на Българската академия на на~ките (БАН) — проф. Никола
Малиновски. заместникпредседател на УС, избран сьгласно чл.8 (2) от НАРЕДБА за
устройството и дейноспа на Националния доверителен екофонд:

 Представител на Ivlинистерството на финансите (N4Ф) — заместникминистьр
Маринела Петрова. заменена от заместникминистьр Ивайло Христов;

 Пре ставител на Министерството на енергетиката заместникминисгьр Жечо
Станков, заменен от аместникминистьр Ива Петрова.

 Представител на екологичните неправителствените организации  гжа
Любомира Колчева — директор на фондация “Екообщност”:

 Представител на Националното сдрУжение на общините н Република Бьлгария
(НСОРБ) — гжа Силвия Георгиева  изпълнителен директор на НСОРБ.

Алтернативен член с право на гас от i’чlинистерството на околната среда и водите е
гжа Боряна Каменова директор на дирекция ..Политика по изменение на климата”.
Алтернативен член с право на гас от Министерството на енергетиката е гн Николай
Налбантов — директор на дирекция ~Енергийни стратегии и политики за ‘,стойчиво
енергийно развитие”. Алтернативен член с право на mac от Министерството на финансите е
гн Валери Вулев — държавен експерт н дирекция “Дьржавни помощи и реален сектор”.

През 2021 г. се проведоха три (3) редовни заседания на УС на НДЕФ.
Поради обявената епидемична обстановка в страната по причина на СОУID19,

трите заседания са проведени неприсъствено всъответствие с разпоредбите на здравното
министерство.

Първото заседание. което се проведе на 17.03.2021 г. беше посветено на
обсъждането и приемането на План за дейноспа и Бюджет на НДЕФ за периода I януари —

31 декември 2021 г. На същото заседание бе обсъдено и одобрено допьлнение кьм
Оперативно ръководство на Инвестиционна програма за климата (проект на договор за
изпълнение на пилотните проекти за енергийна ефективност, чрез договор с гарантиран
резултат — ЕСКО). На сьщото заседание УС на НДЕФ даде мандат на Председателя на УС да
подпише договор за изпълнението на проект .Ьългарски форум за енергийна ефективност за
СМАРТ финансиране на СМАРТ сгради” по Програма Хоризонт 2020. На тона заседание УС
на Фонда подкрепи инициативата на ИБ, Фондът да участва като член на консорциум с
водещ партньор Независимия институт по околна среда в Берлин (UfU), свързана с
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подготовката на нов проект ..Климатично неугрално общество  ‘чилищата като
поп~ляризатори и ролеви модели~.

На второто заседание на Управителния сьвет на НДЕФ. състояло сена 20.04.2021 г.
беше приет и одобрен Годишният доклад за дейноспа и Финансовия отчет на НдЕФ за 2021
г.. които съгласно действащата Наредба за устройството и дейноспа на Националния
доверителен екофонд в срок до ЗО април бе представен на Министерския съвет. чрез
минисгьра на околната среда и водите. На същото заседание беше одобрено заданието за
избор на изпьлнител за извършване на одит на дейноспа на НдЕФ за финансовата 2021
годйна. както и за одитор на Предефиниран проект Х2 З ВGЕNУIRОNМЕNТ4.001
..Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в
общините в България” на програма ООСКП. финансирана от ФМ на ЕИП 20142021.
Представена беше и информация и бяха взети решения с оглед спазване на разпоредбите на
чл. 4. an. I от ОР по ИПК. свързана с изпълнението на проект ff9 501 “Внедряване на
енергоспестяваши мерки и модернизация на уличното осветление на град Габрово” чрез
прилагането на договор за гарантиран рез~лтат (ЕСКО договор).

Третото заседание. състояло се на 28.10.2021 г. беше посвегено на представянето
на одобрени от Комисията за подбор и конгрол проектни предложения по Схемата за
насърчаване използването на електрически и \ибридни превозни средства на Инвестиционна
програма за климата и Гlрограма .Микропроекти за климата~. Обсьдено и прието бе също
така и предложение на ИБ на НдЕФ за промяна в одобрения бюджет за 2021 година с оглед
осипряване на средства за финансиране на всички одобрени проекти по Схемата за
насърчаване използването на електромобили по Инвестиционна програма за климата.

Всички заседания на УС са надлежно протоколирани. подписани и архивирани.
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III. ОЦЕНКА, ПОДБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ
ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ИНВЕСИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА
КЛИМАТА (ИПК)

През 2021 г. реализацията и финансирането на проекти no Инвестиционна
програма за климата бяха продьлжени в рамките на остагьчния неизразходван рес’рс,
предоставен с решениего на Министерски съвет от 2017г. и оси~рените с решения на УС на
НДЕФ средства от приходите от продажби на квот” за емиси” на парникови газове от
авиационни дейности чрез тьрг по реда на Наредба N21 от 04.03.2015 г. съгласно
одобрен”ето им от УС на НДЕФ и етапа на тяхното изпълнен”е.

В рамките на Програмата Изпълнителното бюро продьлжи работата си и no двете
гюпи пилотни проекти. свьрзани с прилагането на нови модели при реализация на проект”
за енергийна ефективност в публичната сфера с цел подобряване на ефективноспа на
публмчните инвестиции:

 Проекти с прилагане на финансови инстр”iенти за комбинирано
финансиране с цел привличане на частни инвеститори. чрез договори с гарантиран рез’лтат
(ЕСКО договор”).

 Проекти за енергийна ефективност с прилагане на Европейск” стандарти за
мониторинг и верифипиране на рез’ лтатите в раг’iките на проект по Програма Хоризонт 2020
“а Денкщат България ООД.

1. Подбор н одобряване на проекти по ИПК

1.1 Поддьржане на поетоянен портфейл от проект” по ИПК

Проект” no ИПК за епергийпа ефеюn”впост
През 2021 година не са публик~вани покани за набиране на заявления за проявен

интерес. поради л”псата на достагьчен ресурс за финансиране на проекти по Инвестиционна
програма за климата извън включените в одобрения бюджет на НДЕФ за същата година.
Тона е и причината да не се приемат и одобряват и формуляри за кандидатстване, като с
решение на УС на НДЕФ от 2018 година бенефициерите са ~ведомени, че изпълнението на
проектите им ще продължи след осигvряване на допьлнителен ресурс по Инвестиционна
програма за климата.

Проекпги no Схе.ча,nа за пасърчавапе “зползеаnеiпо на електрически превозни
средсinва

През 2021 г.. поради ограниченоспа на наличния финансов ресурс по СЕМ на ИПК
е публик”ана една покана за набиране на проектни предложения за закупуване на
електромобили с краен срок 3] май 2021 г. И през отчетната година в публикуваните покани
акценгьт беше поставен върху закупването на превозни средства за дейности, чрез които
държавните администрациите и общинските власти постигат максимален екологичен и
икономически ефект. Такива дейности са: всекидневното административно обослужване.
комунални дейности — почистване. поддържане на паркове. социален патронаж. инспекции.
осигуряване на вьтрешно селищен публичен транспорт в населени места с малък
пътникопоток и др. И през 2021 година възможните за закупуване електромобили са клас
Ml и NI и електрически (piug in) хибриди, категория Ml и NI, изцяло електрически
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превозни средства (б’ сове) категория М2 и Ni ванове от клас MI и NJ (6 I и 7 1 места).
малки товарни електромобилк. клас L7е. както и възможност за с~ бсидиране на зак~ п~ ването
на различни видове надстройки за почистване. пренасяне на товар”. поливане и др. кьм тя’.

През 2021 година са постьпнли 20 формуляра за кандидатстване по Схемата за
насърчаване използването на електрнчески превозни средства. С подадените форм~ляри
бенефициерите кандидатстваха за закупуването на 9 електромобила клас MI или NI. б
издяло електрически превозни средства — категория Ml или Ni (б~с 6 1:7 1 места): и 16
броя малки товарни електромобили. категория L7е с надстройки. (Приложепие 1 — ,nабл.
1.1.).

С дел поп~ляризирането на Схемата за насърчаване използването на електрически
превозни средства обявяването на поканите за прием бе отразено. както на сайта на НДЕФ и
МОСВ. така и със съдействието на членовете на УС на НДЕФ. чрез информационните
канал” на НСОРБ и на неправителствения сектор. а
1.2 Подбор н оденка на проект” по HflK от Постоянната кочвспя по подбор, контрол

п отчитане на изпиненпето на ИПК н одобряване на проект” от УС на НДЕФ

Сьгласно Правилника за дейноспа на НДЕФ и Оперативното ръководство на ИПК
одобряването на проектите се осъществява на две фаз”. Първата фаза представлява
пре деариiпелен подбор на проект» на базата на представено заявление за проявен интерес
чрез прилагането на предварително обявени задължителни изисквания за съответств”е.
Втората фаза е оцечкалzа У ктасУранеiпо ча проеюпч по предварително обявени изисквания за
кандидатстване и методика и критерии за оценка и подбор на подходящи проект” за
финансиране по ИПИ. Само проектните предложения на втора фаза на кандидатстване
(Формуляр) се одобряват от Управителен съвет. Проектните предложения на фаза
“Заявление за проявен интерес” се одобряват от Постоянната ком”сия за подбор. контрол и
отчитане на проектите. след което резvлтат”те се докладват на УС на IIДЕФ и
изпълнителн”ят директор ~ ведомява кандидатите а решението на комисията.

Подбор и оцепка “а проекп:и oin Посп:ояпшиnа яомисия no подбор, ~оii:прол и
о,пчцтаце “а изпълкепие:по “а ИПК

Постоянната комисия се сьсто” от двама експерти на ИБ на НдЕФ и по един
представител на Министерството на околната среда и водите. М”нистерството на ф”нансите
и Министерството на енергетиката. определен” със заповеди на съответните министр”.

През 2021 г. е проведено едно (I) заседание на Постоянната комисия по подбор,
контрол и отчитане на изпълнен”ето на ИПI{. На това заседание са разгледан” двадесет (20)
формуляра по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства.

Одобряване “а проекпш оп: УС “а НДЕФ
В резултат на работата на Постоянната комисия след осигуряване на допълн”телен

pecvpc от приходите от продажби на квот” за емисии на парникови газове от авиационни
дейности чрез тьрг по реда на Наредба N~I от 04.03.20 15 г. с решение на УС на НДЕФ са
одобрени 17 формуляра на проект” по Схема “Електромобили~. (Прнiожение 2 — табл.
2.1.).
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2. Изпинение на проекти по инвестипионната програма за климата (ИПК) през 2021
г.

Изпъляепие “а яроекпш по IHII( за епергийпа ефекпн’вноспа

И през отчетната 2021 година Националния доверителен екофонд. работ” по
проектни предложения. одобрени за финансиране преди приемане на новите правила
(октомври 2017 година). Фондьт финансира проекти за енергийна ефективност на п~блични
бенефицмери с максимален размер. възлизащ на ЗS°о от общата им стойност. но не повече от
800 000 лв. сьгласно решение на УС от 24.01.2017 г. Останалите средства необходими за
реализация на проекта се осигуряват от бенефициера, като съфинансиране.

И през 2021 г.. поради факта, че разполагаемия ресурс за финансиране на проект”
по Инвестиционна програма за климата е в размер. който не е достатиен за финансиране на
всички. одобрен» от УС проект”, усил”ята на екипа на ИБ са насочени предимно към тези.
които са в напреднала фаза на изпълнен»е и за които са налични средства за финансиране,
сьгласно одобрения Бюджет на НДЕФ. За финансиране на тез” проект» освен остагъчния
ресурс по ИПК от 2020 година. с решение на УС на НдЕФ са насочени и част от средствата
от продажб” на квоти за емис”” от авиацмонн” дейност”. което е в ситветствие с
посочените в чл. 1(2). т.1 от Наредба N~l от 04.03.20 15 г.дейности по ограничаване
изменен”ята на климата.

Предварнтелннят контрол по трьжните процедур” за избор на изпьлнители на
CN4P, както и до момента се “зпълнява с подкрепата на професионален юридически екип.
Работата с експертите от този екип прот”ча в пряко взаимодействие с бенефиц”ерите, при
което централна роля има екипът на Изпълнителното бюро. ИБ предоставя предварително
разработен модел на документация за тръжната процедура. своевременно актуализиран в
съответствие с промените в Закон за обществените поръчки, като уточнява няколко
парамегьра на процедурата — максималн”я срок за изпълнение на СМР и точния набор ог
материал” “ обор~дване. за които се “з”сква представяне на съответни сертификат” в
техническата оферта и др. След приключване на предвар”телния контрол на бенефициера се
предоставя одобрен пакет тръжна документация, чрез които Възложителя стартира
процедурата за избор на изпълн”тел. След публик’ ване на процед’рата в ЦАИС EOn. ИБ на
1IДЕ отново прав” преглед и при необходимост и неспазване на дадените указания
препоръчва п~бликуване на решение за промяна “ли прекратяване на процедурата. в
зав”симост от законово предвидените възможности в отделн”те случаи.

Процесьт на изпълненliе, финансиране и отчнтане на завьршването на
публичните проекти е регламентиран в Оперативното рьководство на ИПК.

През отчетната 2021 година ИБ на НДЕФ работ” по различни фаз” от
изпълнен”ето на 18 проекта по СЕЕ на ИПК в т.ч. и пилотни проекти със стойност на
заявената безвъзмездната финансова помощ 9 580 907,94 лева.

През отчетния период. поради редица прич”ни в т.ч. и налож”лата се преработка на
цялостната техническа док”iентация на инвестиционн”те проекти, която е одобрена преди
2015 г. са завьрлiени З (три) проекта за енерг”йна ефективност на обща стойност
1 673 635,60 лева и “зплатена финансова помощ от НдЕФ в размер на 1 276 172,68 лева.

През 2021 год”на във врьзка с изпълнение, финансиране и отчитане на
приключилите своего изпълнение публ”чните проекти са разходван” и 15 130,17 лв. за
осъществяване на предварителен и последващ контрол на изготвените и проведени тръжни
процедур” и за одит на изпълнените проектни предложения.
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В рез~лтат от изпълнението на всички проекти през 2021 г.е постигнато годишно
ред~циране на емисимте на парн”кови газове в размер на 22240 тона/СОзеq за целия жизнен
цикъл на проектите.

Завършените и разплатени проект” през 2021 год”на са. както следва:

т Проек,,’ Ю 244З
Модернизация и снедряване на мерку за енергийна ефиiпиеност на ОД3 Авгел

Карали?’ чев . гр. Сй;ражица”
Финансирането. предоставено от НДЕФ е в размер на 284 669 лева.
Проектът включна следните дейност”:
. Топлокзолац”я на фасадни стен”.
. Подмяна на дограма.
. Топлоизолаиия на покрив.
. Повиuзаване на ефективноспа на СИ чрез повишаване ефективноспа на
топлоотдаванел
. Повишаване на ефективноспа на СИ чрез подмяна на разпределителната
мрежа. Повишаване на ефективноспа на ОИ чрез ..автоматично ~правление” и
«температура с понижение” fJ
. Повишаване на ефективноспа на СИ чрез повииiаване КПЛ на
топлоснабдяване (подмяна на котел).
. Слънчева инсталация за БГВ П
. Намаляване разходите за осветление (подмяна на осветителни тела)
. Намаляване на разкодиге. не влияещи на баланса (подмяна на прожектори)..
В рез~лтат на изпълнените ЕСМ са ред~хирани емисии на парников” тазове 4 320
т/СО≥еqза целия жизнен цикьл на проекта.

т Проек,,, Ю 281
‘I’Iзпъzяение на .иеркУ за енергийна ефекi”иеноснi в сградama на ДКЦ I, rp. Червеч

бряг. обv. Hлевен’

Финансирането. предоставено от НдЕФ е в размер на 364 429 лева. II
Проектът включна следните дейност”:
. Топлоизолация на вънцjни стени.
. Топлоизолация на покрнв
. Подмяна на дограма.
. Топлоизолация на под.
. Смяна на осветителни тела.
. Повишаване на ефективноспа на СИ чрез автоматично ~правление на

температурата.
В резултат на изпълнените ЕСМ са ред”tирани емисии на парникови газове 9 987

пi/СО2еq за целия жизнен цикьл на проекта.

U

20

]
л



Наиинсuен доветапеiен екоdюнд

> ПроеюнЮ 339
Вне дряваче на мерки за енергийна ефекйпюносп; на ДКЦ  Пав’кiичика. гр.

Казанлък”.
Финансирането. предоставено от НДЕФ е в размер на 627 074 лева.
Проектьт включна следните дейности:
. Топлоизолация на външни стени.
. Подмяна на дограма.
• Топлоизолация на покрив.
. Топлоизолация на под..
. Подмяна на осветителни тела.
В рез~лтат на изпълнените ЕСМ са ред~цирани емиси” на парникови газове

7 930 т/СО2еqза целия жизнен цики на проекта.

Из,зълчи,’ие па nunoninu nроекnпи в рамкипи hа Инвесп,ициочпа програ.иz за
к.тимаiна

През 2021 година продължи работата no реализацията на двете гр~пи пилотни
проекти.

1. Комбипирапо фипапсиране “а проеюпи с nрилагане на фи”ансови
unclnpJt)uninu.

две са основните ползи от успепJното прилагането на финансови инструмент” при
финансирането на публични проекти:

 М’лтиплициращ ефект на вложените обществени средства — недостига на
финансов ресурс се компенсира с привличането на частни капитал”. включително и на
заемни средства:

 Поголяма ефективност на вложените средства, чрез постриктен контрол,
възможност за възлагане на комплекснии “новативни решения и непрекъснат мониторинг
през целия жизнен цикъл на сградите.

т Проекпг 4~’ 501 “В,’едрява,iе “а евергоспестяваЕци мерки, .чодер;,изавия и
ремоi’п; “а vлачкоiпо освепыение на град Габрово чрез договор с гарашпиран рез~~vпауn”

През предкодната 2020 година бенефициерът община Габрово и екипът на НдЕФ
направиха анализ на събитията и състоянието на проекта. На базата на този анализ бяха
направени няколко важни извода:

 Първо, сьществува интерес към подобни проекти “ма и ЕСКО дружествата
приемат насериозно такава възможност.

 Второ. при бъдещо изготвяне на 1,словия за избор на изпълнител трябва да
се съобразят две важни обстоятелства. а именно:

I) Не е подходящо в заданието на изпълн”телите да се включнат дейност” по
тек’щи ремонти и поддръжка на електрозахранващата мрежа. гьй като това не са
енергоспестяващи мерки.

2) При изч”сляване на спестяванията след “зпълнение на инвестиционните мерки
не е коректно да се ползват спестените средства от текущи ремонти. гьй като те не могат да
се ползват за изчисляване на изплащането на инвестицията, защото не са в рез~лтат на
намалено енергопотребление.

В резултат на анализа и направените изводи. община Габрово възложи изготвяне
на актуален доклад от енергийно обследване. При представянето на проекта му се
коментира, че реалният срок на изплащане на инвестицията е подълъг, което налага гьрсене
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на нови възможности за финансиране. който осипряват допьлнителни срелства кьм
предоставяната от НдЕФ безвъзмездна ПОмОЩ. С изрично решение на УС на НдЕФ бе
увеличен размера на определената субсидия. която ще се изплати след реализация на
проекта.

През м. декемврм на предходната година е подписан договор с класирания на пьрво
място участник.

През отчетната 202! година се работеше активно по реализацията на СМР по
сключения ЕСКО договор. Очакванията са проекгьт да приключи до средата на 2022 г.

2, Фи”апсирапе на проекти за еяергийна ефекпклвпост с прилага;’е “а
европейски спиндарпн’ за .чониторипг и вера фицира;’е «а резум»апште в p’LWKUIHe ка
проек,” “о Програм а Хор изо,’,;: 2020 “а Денкща;п Екиарая ООД.

Успешното реализиране на пилотните проект” за енергийна ефективност с
прилагане на европейски стандарт” за мониторинг и верифициране на постигнатите
енергийни спестяванмя играе много важна роля за постигане на една от основните цели.
заложен” в Стратегията за развитие на НДЕФ. а именно — засилване на обществената
значимост на НДЕФ чрез реализацията на иновативни инициатив” с цел подобряването на
състоянието на околната среда.

Успешната реализация на този пакет от пилотни проект” цели да се:
 Извлече максимален ефект от прилагането на конкретни енергоспестяващи

мерки (ЕСМ). стартирайки от найранна фаза на подготовка на дадено проектно
предложение (доклад за енергийно обследване и проектиране на инвестиционното
намерение).

 Стандартите да сл~жат като минимални, но задължителни изисквания за
анализ на качеството на инвестициите и предпоставка за вьвеждане на найдобри практики
за полдръжката. измерването и проверката на спестяванията на енергия.

След приключване на съвместната работа на екипите на ИБ на НДЕФ и Денкщат
Бьлгария ООД по изготвянето на важни процедури и документация, необходим” за
прилагането на европейските стандарт” в обласпа на енергийната ефективност. същите бяха
заложени като основни изисквания в документ” като: План за вьвеждане в експлоатация.
План за подарьжка и мониторинг и План за измерване и проверка на постигнатите
енергийни спестявания.

Вторият проект. който ще се реализира.
прилагане на европейски стандарти за мониторинг
1Ч2 507 “Мерки за енергийната ефективност и
СТНикола Велчев”. СУ”Отец Пайсий” и трапезария,

Предвидените дейности по проекта са. както следва:
. Подмяна на стара дограма.
. Изолиране на външни стен”.
. Изолиране на покрив.
. Изолиране на под.
. Повишаване ефективноспа на ВОН и БГВ.
. Повишаване ефективноспа на осветителната инсталация.
През 2019 година работата по подготовката за реализация на проекта продьлж” с

провеждането на ново енергийно обследване с цел отстраняването на констатирани
пропуск”. Това доведе до допълн”телно доработване на техническата документация.
Повторното съгласуването на тръжната документация стартира в края на 2021 година.

]
9

п
п
п
и
LI
о
II
LI
LI

]

като проект за енергийна ефективност с
и верифициране на резултатите е проект
сьпътстващи дейности в сградата на

гр. Самоков”
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Очакванията са до края на първото тримесечие на 2022 година да приключи последващия
контрол по процедурата за избор на изпълнител на ЕСМ по проекта и реалното стартиране на
изпълнението на проекта до края на годината.

Двете училища, които се помещават в сградата, в която ще бъдат приложени
енергоспестяващи мерки сьщо участват в образователните проекти на НдЕФ и ще служат за
анализ на резултатите от прилагането на двата иноватовни подхода при изпълнението на
проекти в рамките на ИПК.

Изпълнение на проект и по Схемama за насьрчаване изнолзването на
елекпzромобили в обществения сектор.

И през 2021 година финансирането от НдЕФ по Схемата за насърчаване
използването на електромобили се определя с Решение на УС за всяка покана и е
диференцирано според вида на превозното средство. Предвидената от НДЕФ субсидия се
определя в зависимост от съответната категория електромобил. Непокриваната от
субсидията, част от доставната цена на превозните средства се осигурява като
съфинансиране от бенефициерите.

И през 2021 година реализацията на този вид проекти стартира с предварителния
контрол на специално разработения и съгласуван с АОГI модел на документация за
провеждане на обществени порьчки за избор на доставчици на електромобили, която се
актуализира своевременно вьв врьзка с промените в Закона за обществените порьчки.
Процеси на финансиране и завършване на проектите за доставка на електромобили е
регламентиран в Оперативното рьководство на ИПК в часпа му за електромобили.

През отчетната година в хода на изпълнение на Схемата са доставени, 8 (четири)
изцяло електрически превозни средства, категория Ml (4 1 места) или Ni, 13 (една)
електрическа товарна кода L7е и 1 plugin хибридно превозно средство. Предстои
закупуването на останалите одобрени изцяло електрически превозни средства.

През отчетната 2021 година е приключило изпълнението на 19 (деветнадесет)
проекта с финансовата подкрепа от НдЕФ в размер на 435 199,50 лева.

През 2021 година вьв връзка с изпьлнение, финансиране и отчитане на
приключилите своето изпълнение публичните проекти са разходвани и 4 358,10 лв. за
осьществяване на предварителен и последващ контрол на изготвените и проведени трьжни
процедури при изпълнение на проектните предложения.

Ползвателите на превозните средства по одобрените проекти са общини, общински
администрации, министерства и дьржавни агенции.
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ЕМ 087 Проект за насърчаване юползеането на електромобипи  Община Габрово (капз. Ml)

1,1

ЕМ 061 Проект за насърчаване използването на електромобили  Община Велослав
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ЕМ 076 Проект за насьрчаване юползеането на електромобчли  Община Кнежа
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IV. ОЦЕНКА, ПОДБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ
ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ИНВЕСИЦИОННАТА ПРОГРАМА
,,МИНЕРАЛНИ ВОдИ”(ИПМВ)

През 2019 година беше направен задълбочен анализ на изпъ. нението на Гhиотната
фаза на Програма “Минерални води”. На базата на отчетените рез~лтати н отчитайки
натр~пания опит и препоръките на преките бенефицнери — Общините. бяха акт’ ализирани
правилата за прмлагане на Програмата и направени постьпки пред правителството на
Репvблика България за осигvряване на ежегодно постьпващ рес~рс от средства за
финансиране на проекти по ИПМВ. Очакванията бяха през 2020 година да се даде старт на
прилагането на Инвестиционна Програма “Минерални води” като постоянно действаutа
програма за финансиране на проекти свързана с изпинението на «Стратегия за управление
на дейностите при минералните води” под формата на трансфер в рамките на събраните
такси за водовземане на минерлани води по чл. 196. ал.1 от Закона за водите.

Поради невъзможноспа да се оси~рят необходимите средства и през 2021 година.
стартирането на програ~iата. като постоянно действащ финансов механизъм е отложено.
Продължават ‘силията и контактите на ИБ и Председателя на УС на НдЕФ със
заинтересованите инститУции за постигане на решение за осигуряване на средства и
прилагане на Програмата. като национален инструмент за програмно подпомагане на
общините за водопреносната инфрастр~кт~ра — общинска собственост за минерални води.
който да подпомогне както реализацията на проекти на общините за разширяване на
ползването на минералните води като възобновяем източник на енергия (ВЕИ) и намаляване
и или предотвратяване на емисии на парникови газове. който също така открива значителен
потенциал за социалноикономическото развитие на съответните територии.

1. Подбор н одобряване на проект” по ИПМВ

1.1 Формпране на портфейл от пiiлотн’i проект” по ИПМВ
Проектите. формирали първоначалния пакет още през 2016 г. са реализирани и

отчетени през 2019 г.
През 2020 и 202! година не са публикувани нови покани и не са приемани нови

формуляри за кандидатстване. поради липсата на достагьчен финансов ресурс за реализация
на проекти по Програмата.

1.2 Подбор II опенка на проект” по ИПМВ от Постоянната комвеiп’ по подбор,
контрол и отчитане на изпинен’iето на проект» н одобряване на проект” от УС
на НдЕФ

Съгласно Правилника за дейноспа на НДЕФ и Оперативното рьководство на
ИПМВ. одобряването на проектите се осъщесТвява на базата на подаден формуляр и
класиране попредварително обявени изисквания за кандидатстване и методика и критерии за
оценка и подбор на подходящи проекти за финансиране. Проектите се одобряват на две нива:
от Постоянната комисия по подбор, контрол и отчитане на изпинението на проектите и от
Управителния сьвет.

Подбор и оцепка на нроеюяи on: Посп:оянпата “омисия no подбор, кондпро.i и
оiпчи;пане я” изуи.н’епието я” ИПМВ
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През 2021 година не са провеждани заседания на Постоянната комисня no подбор.
контрол и отчитане изпинението на проектите на ИПМВ. тьй като през годината не са
обявяван” покани и не са приемани форщляри за кандидатстване по Програмата.

Одобряваке “а проекiпи on: УС “а НДЕФ
През 2021 година УС на Фонда не е одобрявал проекти no Инвестиционна

програма 1’4кнерални води”. тьй като през годината не е oсъществен прием на формуляри за
кандидатстване no Програмата.
2. Изпиненпе на проект” по пилотна схема на Ilнвест’iцiiонната програма
«М”нералн” воли” а

През 2021 г. не са изпълнявани прoекти no Инвестиционната програма «Минерални
~ а
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V. ОЦЕНКА, ПОДБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ
ПРОЕКТИ в РАМКИТЕ НА ИНВЕСИЦИОННАТА ПРОГРАМА
,,МИКРОПРОЕКТИ ЗА КЛИМАТА”

Средствата за финансиране на проекти по Програма «Микропроекти за климата~
(ПМПК) постьпват в съответствие сьс Спораз’мението за прехвьрляне на годишно
разпределено количество емисии межд’ Рещблика България и Реп~блика Гvlалта и на базата
на Решение на Министерски съветУЧ~175 29.03. 2017 година.

В рамкитена ПМПК се изпълняват следните видове проекти:
 Малки инфраструктvрни проекти (доставка на апарат~ ра. изграждане на

малка инфраструктура. водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите на
парникови газове) ил” адаптация кьм климатичните промени:

 дейност”. свързани сьс смекчаването и адаптацията към климатичните
промени (разработване на стратегии програми доклади анализи. образователни проект”.
събития. публикации. науiни изследвания и проуiвания и др.).

През декември 2019 година са направени последните изменения в Оперативното
рьководство на Програма “Г’lикропроекти за климата”. Тогава са въведени покани за прием
на проектни предложения и са конкретизирани допустимите дейности чрез разграничаването
им от допустимите дейности по другите действащи Програм” на Фонда. Кръгът на
доп~стимите бенефициери за дейности по реализация на малки инфраструктурни проекти е
конкретизиран за обект” общинска и държавна собственост. както и собственост на БАН.
Номинирането на проекти става с мотивирано писмено предложение от от членовете на УС
на НДЕФ.

1. Подбор и одобряване на проекти no nMflK

1.1. Поддьржане на постоянен портфейл от проектn по по ПМПК
През 2021 година са постъпили 2 Форм~ляра за кандидатстване по ПМПК при една

обявена покана за прием и номиниране от членове на УС. (Приложение I —р;абл.1.2.)

1.2. Подбор и оценка на проекти по ПМПК от Постоянната комисия по подбор,
контрол ii отчитане на изпинението на проекти и одобряване на проекти от УС на
НДЕФ

Съгласно Правилника за дейноспа на НдЕФ и Оперативното ръководство на
ПМПК. одобряването на проектите се осьществява на базата на подаден формуляр и
класиране по предварително обявени изисквания за кандидатстване и методика и критерии за
оценка и подбор на подкодящи проекти за финансиране. Проектите се одобряват на две нива:
от постоянната комисия по подбор. контрол и отчитане на изпълнението на проектите и от
Управителния съвет на НДЕФ.

През 2021 г. е проведено едно заседание на Постоянната комисия по подбор.
контрол и отчитане на изпинението на проекти. На тези заседания са разгледани 2 (два)
формуляра за кандидатстване по ПМПК.

Одобряване “а проек’”” no ПМПК on; УС на НДЕФ
В резултат на работата на Постоянната комисия за одобрение от УС са внесен” и са

одобрен” 2 (два) формуляра на проект” по ПМПК. Заседанието на УС на НдЕФ~ на което са
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одобрявани проекти за финансиране. е проведено на 28 октомври 2021 г.([IIриложенае 2 —

п:аб.i.2.2.)
2. Изпинение на проекти по Програма «Микропроекти за климата”

През отчетната 2021 година са завьршени и отчетени 5 (пет) проекта с финансовата
подкрепа от НДЕФ в размер на 241 273.00 лева.

Във връзка с изпълненме. финансиране и отчитане на приключилите своето
изпинение проекти са разходвани и 68,70 лв. за осьшествяване на предварителен и
последваш контрол на изготвените и проведени тръжни процедури на изпинените проектнм
предложения.

Завършените и разплатени проекти по ПМПК през 2021 година са. както следва:

т МР 022 “Предлозiсечие за промяпа “а ~орс~апч’ пормативпа база и
адапп’ира”епlо й кьм промепите в ктимата”

Проектът има за цел да предложи допълнение на ~Класификационната схема на
типовете горски местообитания в Р. Бигария” на ПАГ от 2011 година с данни за
потенциалните видове за всеки тип и подтип месторастене според очакваните климатични
промени. Класификационната схема е базисен нормативен документ за планиране на
дьрвесния състав и всички дейности в горите. Това ше е ггървото по рода си надграждане на
схемата. отчитайки очакваната промяна в климата. Проектът се числи към така наречените
“меки проекти”  дейности. свързани сьс смекчаването и адаптацията към климатичните
промени и сьстоящи се в разработване на стратегии програми доклади
анализи.Осигуреното финансиране от НдЕФ е в размер на 49 955 лева.

т МР 025 “Въвежда”е и усъвършепсiпва”е систем” за разумпо и ефективi’о
гправлеiк’е “а ечергийпитпе ресурс” в училище”

Обшата цел на проекта е да се гарантира положителен екологичен ефект и
устойчива енергийна практика в СУ “П. Р. Славейков”, гр. добрич, посредством прилагане
на комплекс от “~мни~’ решения за рационално ~правление на енергийния рес)рс.
Конкретните цели пред проекта са:

. Да се изгради интелигентна инфрастр~ктура. чрез която да се оптимизира.
автоматизира и адаптира работата на системите и съоръженията за електроподаване и
подгряване на вода за отоплителни нужди кьм намаляване на енергийнете разходи и емисии:

е да бъдат обогатени знанията на учителите и учениците по темата за
негативните вьздействия от климатичните промени чрез провеждане на обучения.
подобряващи разбирането за пестене на енергия и формираши стабилна основа на поведение
щадящо околната среда.

Проектът се числи кьм така наречените “малки инфрастр~ ктурни проекти”.
Осигуреното финансиране от НдЕФ е в размер на 50 000 лева.
Поради ~ сложнената обстановка от епидемията Covid 19 и във врьзка с прилагане

на противоепидемичните мерки. средствата (8 620 лева) за провеждане на образователната
кампания ще бьдат изплатени в началото на 2022 г.

т МР 028 “Тората и климаптичпите про.чепи  угiикаляа образоваптелна
кампапия за уче;Iици”

Проектът цели да провокира обществен интерес и любознателност на
подрастващите кьм проблемите с климата чрез загриженоспа за гората. За целта ще бъде
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пригоден мобилен павилион, с който горски педагози ще проведат образователна кампания в
50 училища из страната. децата ще се научат как да се грижат за гората с цел справяне с
климатичните промени, а повишената обществена информираност ще спомогне за по
ефективното развитие и прилагане на национа.ттните климатични политики.

Проектът се числи кьм така наречените “меки проекти” .. дейности, свьрзани сьс
смекчаването и адаптацията към климатичните промени и сьстоящи се в разработване на
стратегии програми доклади /анализи. Ще бьде разработена образователна програма за деца
и преподаватели на тема Тората и климата”.

Осигуреното финансиране от НДЕФ по този проект е в размер на 50 000 лева.

> МР 030 ,,Автоматизация на отоплителната инсталация и оптимизиране
попгреблението на топлоенергия в сградата на ИНЕБАН, бл.23 на Научен комплекс на
Б’4НIV”

Проектьт цели намаляване на емисиите на С02 свързани с фуикционираието на
сградата на ИНББАН с 39,6 тСО2 год чрез изпълнение на дейности, насочени към
реализирането на следните конкретни цели:

. Намаляване на потреблението на топлинна енергия с 1000 спрямо 2019 г. чрез
доставка и монтаж на нова абонатна станция с автоматизираио управление (Мярка 1);

. допьлнително намаляване на потреблението на топлинна енергия с 15%, чрез
монтаж на термостатични вентили и система за дистанционен мониторинг и контрол на
абонатната станция (Мярка 2).

Проектът се числи кьм така наречените “малки инфраструктурни проекти”.
Осигуреното финансиране от НдЕФ е в размер на 50 000 лева.

> МР 032 ,,Изграждане на Интегрирана система за сграден мениджмънт за
енергийно ефективно управление на Од3 “Първи юни”, гр. Габрово”

Основната цел на проекта е намаляване на емисиите на парникови газове чрез
изграждане на Интегрирана система за сграден мениджмънт за енергийно ефективно
управление на ОдЗ “Пьрви юни”, гр. Габрово. Системата включва централизирана
операторска станция в Община Габрово, към която ще се присьединят и две училища със
сградна автоматика.

Конкретната цел е постигане на над 33% енергинни спестявания в детската
градина.

Системата ще бьде надградена чрез присьединяване на публични сгради в
общината Габрово. Проектът се числи кьм така наречените “малки инфраструктурни
проекти”.

Осигуреното финавсиране от НДЕФ е в размер на 50 000 лева.

През изминалия отче,пен период не са допуснати слабости no отношение на
използване на средствата но предназначение, както и no прозрачността на
процедурите no подбор и реализация на проектите, което е констатирано и от ,,Грант
Тортон” ООД, осъществил независиг€яия од inn на изпълнението на проектите, които се
финансират по програмите, администрирани от НДЕФ.

Всички препоръкн, свързана с финансираните от НДЕФ проекти са взети под
внимание и са предприети необходигяите действия за отстраняването им през
предходната година.

29



Тодишен доклад за дейността

:.
. t

т

H

а

МР 028 “Тората и климатичните пра~ени уникална образователна кампания заученици

. I

. qд

МР 025 “Въвеждане и усъвършенстване системи за разумно и ефективно управление на
енергийните ресурси в СУ “П. Р. Славейков”, гр. Добрич”

]

9

El
El
9

п
U
п
El
El
11
LI
о

зо



Наииёюлен доверип;елен екоd?оНд

VI. ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТ”

След 2015 година НДЕФ полага ~силия да даде своя принос и за промяна в
поведението на полэвателите на сградите. за които се предоставят средства за инвестиционни
мерки. тьй като начинът на ползване на сградата в дългосрочен план осипрява постигането
на спестяванията на енергията след изпълнените инвестиционни мерки — изолации на
стените. подмяна на дограмите. подобряване на електрическите и отоплителните инсталации
и др.

Дейноспа на Фонда в тона направление започна с практнческа работа в четири
училища н дне общини през 2016 година. От 2018 година тя се разшири общо в 15 училища н
четири общини. а от 2019— общо н 50 образонателни инстит’ ции н 12 общини. като част от
тях са и детски градини. Принципьт за вьвличане на учебните занедения беше найнапред с
покана до учебни заведения, в които Фондът нече е инвестирал значителни публични
средства за мерки за енергийна ефектинност на сградите. Кьм момента дейностите по тази
инициатива се реализира и н др~ги образователни инстит~ции на територията на същите
общини или РУО.

Идеята на тази инициатива е децата в бьлгарските ~,чилища да оформят поведение
на пестене на енергия като се грижат за пестенето на енергия в своето училище и детска
градина и с помощта на своите учители да влияят на този процес. За целта в съответните
образователни инстит~ ции се сьздават ..енергийни екипи” (форми за изнънкласна работа от
типа на клубоне и кръжоци). които получават теоретични и практически знания от съответен
об”ен ~чител и после поемат н свои рьце ..контролът’~ по потребление на енергия н цялото
училище.

Цялата инициатива се реализира н следните два паралелни и взаимно допълващи се
проекта.

1. “Моет между действията за климата на европейеко п на местно инно”

(Bridging European and Local Climate Action (BEACON = ФАР)

През отчетната година продьлжи изпинението на образонателен проект за пестене
на енергия н училищата — «Мост между действията за климата на енропейско и на местно
нино” (Bridging European and Local Climate Action (BEACON = ФАР). част от широка
европейска инициатива. подкрепена от Федералното министерство на околната среда на
Република Германия.

Отчетнатa 2021 година бецiе белязана с променената сит~ация в целия снят поради
настьпилата пандемия на СОУID19. В тези условия се наложи преформ)лиране на
конкретните начини за изпълнение на съответните дейности по проекта~ промяна в графика
на изпьлнение на проекта~ както и ,дължaнане на срока на изпинение на проекта до края на
месец юли 2021 година и добавяне на нови дейности за предстоящата година. Тези промени
бяха напранени в рамките на международния консорциум и бяха одобрени от вьзложителя
(Федералното министерство на околната среда на Република Германия).

Оснен работата на ~чителите с енергийните екипи в 15 училища от 4 общини и
реалното постигане на намалено енергопотребление н училищата благодарение на
промененото поведение на ученици и учители. проектьт има фокус и върху усьвьршенстване
на взаимодействието между заинтересованите страни и политиките в сферата на
образованието.

Конкретните действия по проекта след настъпилите промени бяха;
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Работа на енергийните екипи в петнайсепе ~чилища по проекта с ~редите за
измерване и действия за промяна на поведението на учители и ученици. Постигнати са
отлични рез’лтати в рамките до 6 — 7 % намалено потребление на енергия за миналия
отоплигелен сезон в отделни училища.

Изготвен беше анализ на състоянието на темата за ~стойчиво развитие и
климатични промени в програмите на българските ~ниверситети. които подготвят учителски
кадри. Отправени са препоръки за следващи стьпки за подобряване на състоянието.
Анализът беше представен на национален фору4. в който vчаства’а представители на МОИ.
Университети. МССВ. Синдиката на българските учители. РУС. директори на ~чилища и
~ чители.

През месец април 202] г. НДЕФ проведе поредният семинари за заинтересовани
страни по проекта. Найважното постижение беше представянето. обсъждането и
постигнатото сьгласие за концепция на Инициативата за пестене на енергия в училищата и
детските градини. която да бъде предложена за финансиране чрез Плана за възстановяване и
~стойчивост и или съответната оперативна програма.

Един месец покьсно, през май, се проведе последният от поредицата семинари за
заинтересованите страни. В него беше представена и форщлирана концепция за Национална
програма за образование по устойчиво развитие и климатични промени по инициатива на
синдиката на бигарските учители и на Националния центьр за повипJаване квалификацията
на педагогическите специалисти към МСН.

През месец юни 2021 г. се проведе заключителната конференция на проекта. в
която водещи на две от сесиите бяха ученици от бьлгарските училища. Участието на
България в конференцията беше високо оценено.

Поради тежката ситуация с пандемичната обстановка в Германия и в България се
наложи да бъдат проявени максимална гьвкавост и творчество за провеждане на вирт~ално
учебно пътуване. домакините от UHJ заснеха предварително видео материали за обектите.
които се предвиждаше да бъдат .посетени’ и в онлайн сесия проведоха обсьждане с
българските участници.

Издадена беше на бьлгарски език от водещия партньор по проекта от Германия и
доставена в НдЕФ и основната публикация на проекта. комиксът ..Предизвикателствата на
климатичните промени’. През 2022 публикацията ще бъде разпространена в България.

2. “За вьвеждане на климатичнп действия в образователната програма на
бьлгарските учцлпiца” по Европейска пициатпва за климата (EUKI) П

Проекiьт е насочен към повишаване информираноспа на учениците по темите за
климата и енергията и поконкретно кьм проблемите на икономията на енергия в
бьлгарските “илища чрез промяна на поведението в тях, посредством предвидените З (три)
основни дейности: Обучение на обучители в Берлин и София: Обучение на yiители и Работа
на терен в училища в България. Посредством разработването на учебни планове и материали П
за обучение се цели:

 Повишаване капацитета на основните целеви групи. отговорни за
изпълнението на образователни програми  учители, представители на академичните среди. ~1
които са ангажирани с об~ чение на учители. както и местни власти.

 Подобряване на цялостната интеграция на свързани с изменението на климата
политики чрез подпомагане развитието и разпространението на найдобри практики и
политически подходи.
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 Инстит’цнонализиране на програмите за квалификация на учителите от тези
за предучилищно образование до 7ми клас. както и да направи принос към националните
стратегически документи. свързани с климата.

 Разработването на програми за квалификация на учителите — ог обучителите на
учители в сътрудничество с учители.

 Подготвянето на образователни пакети  за детска градина. за начално училище
и за основно училище. вюi. брошури. ръководства. образци и др.

 Повишаването на информираноспа относно въпросн и действия. свьрзани с
климата запознаване на местите власти и ангажирането им с процесите в техни училища.

 Подпомагане на )силията за предоставяне на информация и повишаване на
информираноспа на учениците. преподавателите и родителите относно енергийната
ефективност чрез медийни и публични сьбития.

През 2021 година изпълнението на проекта премина през следните няколко
сьществени ключови дейностн и беше завьршен и отчетен ~спешно:

 Работата във всички училища се изпълняваше по план и с много добри
рез~лтати. Вьпреки първоначалните затр’днения в много от училмщата работата продължи
като учителите получиха и подкрепа с подходящи ресурси за онлайн обучение от
въвлечените в проекта Университетски преподаватели:

 През февруари 202! г се проведоха финалните семинари с учителите;
 През април 2021 се проведе заключителната конференция. Поради

пандемичната обстановка нямаше вьзможност за провеждане на присъствено събитие.
конференцията се проведе като виртуална среща. Но за осигуряване на условия за споделяне
на постиженията по проекта за нейното провеждане беше издаден комплект от издания със
споделен спит — общо 3 издания. съставени от университетските преподаватели и
съдържащи материали на участвалите учители и ученици.

Освен образователните проекти ИБ на НдЕФ участва и в изпълнението на следните
международни проекти:

3. Проект ,,Тройно А  Подсилване на вернгата на стойноепа на проектите за
енергнйна ефективноет в ранните “м етап”” по програма Хоризонт 2020

През 2021 година изпълнението на проекта, в който НДЕФ беше поканен за
партньор в консорциум по Програма Хоризонт 2020. значително напредна. Водещ партньор
по проекта е Техническият университет в Атина. Партньори по проекта са още ]0
организации в т.ч. НПО, изследователски звена инвестиционни фондове и банки от още 7
държави: Гърция. Германия. Чехия, Литва. Италия. Испания и Холандия.

Целта на проекта е генериране на иновативни схеми за финансиране и инструменти
за стандартизация с цел мобилизиране на капитали, чрез използване на целеви фондове.

През 2021 година бяха изпълнени голяма част от основните дейности по проекта:
 Беше актуализирана Базатаданни за основните рискове пред проектите за

енергийна ефективност:
 Беше изградена и надградена платформата за оценка на проектите за

енергийната ефективност;
 Бяха проведени поредица от уебинари за повишаване капацитета на

заинтересованите лица, включително и уебинар за 1,леснение на работата с Платформата
“Trip!e ~
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Основна предпоставка за ‘спешното внедряване на Платфоргиата беше участието
на екипа на НДЕФ в тестването и калибрирането на платформата с проекти от портфолиото
на НдЕФ. Бяха идентифицирани 5 (пет) проекта. отговарящи на всички изисквания за “Triple []
А~ проекти.

През 2022 година работата ate продижи с дейности за повишаване на капацитета и
разработване на документи с препоръки кьм европейските политики за енергийна
ефективност.

4. Проект «Общинскп систем” за енерйtен мениджмьнт, подирепяши
устойчивото финансиране на местните климатпчн” действпи” по
Европейска “ициатива за климата (EUKI)

Проектьт се финансира по Европейската инициатива за климата (EUKI). Водещ
партньор е Фондация Център за енергийна ефективност Енефект. Националният доверителен
екофонд е партньор. заедно с Фра~нхофер Институт по строителна физика в Германия.

Проектът има за iien да разработи индивид~ален модел за интегрирана общинска
система за енергиен мениджмънт. основан на добре nознатия стандарт за управление на
енергията  iso 50001. насърчаващ качественото изпълнение на местните дългосрочни
енергийни и климатични стратегии. Целта е този модел да служи и за привличане на
допълнително финансиране в допълнение кьм предоставяните от НДЕФ безвъзмездни
с~бсидии в сл~ чай че след пилотното му прилагане в три общини се докаже ефективноспа

През 202] г. бяха изпълнени следните дейности:
 Стартира реализирането на модела в избраните трите пилотни общини.:
 Приключи разработване на иновативен финансов механизъм за привличане на

частно финансиране. който да се препорьча за приложение в бьдеще от фонда.
 Екипът на НДЕФ активно се включи в осъщественото път~ ване да Р. Германия

с дел запознаване с опита на местните власти при прилагането на общински енергиен
мениджмънт.

 През ноември 2021 г. беше проведена Конс~лтативна среща. на която бяха
представени предложения за нови подходи и финансови инстрУменти при финансиране на
проекти за енергийна ефективност — общинска собственост.

5. Предефиниран проект J~Ъ3 “Пр”лагане на иновативни мерки за смекчаване П
и адаптация кьм изменението на климата в общините в България” по
nporpaiua “Опазване на околната среда п климатични променii”,
финансирана от Финансовия механизым на Европейското икономическо П
пространство.

Проектът стартира през февр~ари 2021 година. Основната щ цел е да подобри U
капацитета на местните власти да планират и идентифицират креативни и иновативни
решения за градско развитие. попадащи в стратегиите и общинските планове за смекчаване
въздействието върх~ климата. Водещ партньор е НдЕФ. Партньор от страната донор е
Норвежката асоциация на регионалните и местните власти (КS).
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Освен управлението на проекта, другите основни дейности са:
 Подобряване на капацитета за планиране, мониТоринг и въвеждане на мерки за

смекчаваие и адаптация кьм изменението на климата в бьлгарските общини — водеща роля
има Ks;

 Преглед на общински стратегически планове и оценяваие на проекти,
идентифициране на пропуски и необходими действия в осем общини и избор на приоритетни
иновативни мерки (проекти за градско развитие) водеща роля има НдЕФ с експертен
принос от KS;

 Изпьлнение в осемте бьлгарски общини на пилотни проекти за иновативни
мерки за смекчаване и адаптация кьм изменението на климата в градското развитие — водеща
роля на Общините  партньори;

 Кампании за осведомяване образоване за изменението на климата — водеща
роля има НдЕФ.

През отчетната 2021 година стартира работата по прегледа на стратегическите
общински документи. Беше избран консултант, който да подпомогне Общините при
идентифицираие на пропуски в Общинските планове за градско развитие.

През декември 2021 г. беше проведено и пьрвото обучение на експертните екипи
на Общините, партньори по проекта. Така стартираха практическите занимания за оценка на
рисковете от климатичните промени в големите градове — ефекта на топлинния остров,
редуващите се наводнения от обилни валежи и суша с недостиг на вода и градските
свлачища. Партньорите от Норвежката асоциация на местните и регионални власти и от
Западнонорвежкия изследователски институт запознаха участниците с изготвения от тях
доклад за международния опит и добри практики. Паралелно с това бьлгарския консултант
въведе участниците в методологията за анализ на съществуващите стратегически и планови
документи и изпълнявани проекти в общините.

б. Проект ,,Български форум за енергийна ефективност за смарт финансиране
за смарт егради” (Besmart)

Проектът се финансира от Хоризонт 2020. Целта е генериране на иновативни схеми
за вземане на решения и инструменти за стандартизация с цел мобилизиране на капитали,
чрез използване на целеви фондове. Водещ партньор по проекта е Центыри за енергийна
ефективност ЕнЕфект. Освен НдЕФ, партньори по проекта са още 10 организации в т.ч.
държавни агенции, общини, НПО от Бьлгария.

Участието на НдЕФ включва изпълнението на следните дейности:
 Организиране на семинари за представяне на горепосочените схеми и

инструменти;
 Идентифициране и подпомагане на разработването на пилотни проекти с цел

банково кредитиране.

През 2021 година бяха проведени две кръгли маси:
 ,,Ролята на финансовите институции за зеления преход”. Беше потвърдено, че

необходимите инвестиции многократно надвишават вьзможностите и на бюджета, и на
европейските средства и че е важно привличането на частния капитал, което може да стаие
само на пазарен принцип. На форума бяха представени политиките и актуалните продукти на
водещи тьрговски банки .— УниКредит Булбанк, ОББ и ПроКредит Банк, сред които се
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откроиха решения за зелени ипотеки, финансиране на МСП, инвестиции в зелена енергия и
електромобилност, и специализирани кредитни линии за обновяване на еднофамилни
жилищни сгради. Приноса на НДЕФ беiпе обобщен с представянето на новите инициативи
на Фонда, включващи подбирането на подходящи проектни идеи чрез оценката им в
специализираната платформа “ААА” и директното обвързваие на необходимата субсидия за
публични обекти с постигнатите спестявания на енергия.

 Форум ,,Инвестиции в устойчива енергия” (5 октомври 2021 г.). По време на
крьглата маса по проект BesMART представители на отговорните институции разясниха
развитието на НПВУ в последните месеци, като заедно с всички заинтересовани страни бака
обединени усилия да се предложат варианти за оптимизация на окончателната версия на
плана и да обсьдят. Бяха обобщени планираните реформи и се сьздаде общо разбиране за
концепцията и логиката на IIПВУ според последната достъпна версии. Изготвени бяха
препории за оптимизиране на проектите кьм НПВУ с цел стимулиране на широко участие
от потенциалните бенефициенти и активизиране на частни инвестиции в енергийна
ефективност. Беше предложен механизми за практическо изпьлнение на проектите и бяха
идентифицира потенциалните бариери и сьответните решения, позвопяващи безпроблемно
усвояване от крайните бенефициенти.

ФИНАЯСОВ МЕХАНИЗЬМ HA EBPOflEHCKOTO ИКОНОМИЧЕ~О ПРОСТРАнСТВО 20142021
celand МИНИСТЕРСТВО HA OHOnHATA CHAA И ВОА)’ТЕ ‚Ф’
.JOchtensteIfl ~~О~АVdА О~’Hj~НЕ HA ОА~~~~~ е
Чогwау РАБОТа’ ЗАЕДЯО ЗА пОПЛЕНА, ПОКОНКУРЕНТКА И ПРИОБЩаДВАЩА ЕВРООА

‚т

Прилагане на иновативни мерки
за смекчаване и адаптация към изменението на климата

в общините в Република българия
10 партньора в 4 К

2022
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УII. ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ И
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
1. Ilнет”т’ционално развптiiе

В края на отчетния период личният сьстав на ИБ наброява 7 д’iпи на пълен щат —

един директор. четири експерти (главни експерти и експерги) и двама технически
сътр~дници (технически асистент и шофьор). Те заемат съответните позиции в длъжностното
разписание. угвърдено от УС на НДЕФ и в сила от 01.01.2015 г. Заети са седем от
четиринадесепе одобрени шатни позиции. като всички три отдела са попълнени с експерти в
съответствие с акт~алните потребности на Фонда. Всички експертни позиции са зает” от
служители сьс степен на ~ ниверситетско образование. съгласно изискванията на шатното
разписание.

Офисът на Националния доверителен екофонд не се е променял от създаването на
Фонда. Цялостната м~ издрьжка се осъадествява със средствата на административния
бюджет на НдЕФ.

Дълготрайните материални активи на Фонда включват компютри. копирни
машини. климатици и др~го офис оборудване, транспортни средства и офис обзавеждане.

Документооборота в ИБ се осъшествява коректно. съгласно утвърдените вътрешни
правила за информационноделоводната дейност и работата с документи в НДЕФ. Цялата
документация на фонда от неговото създаване се архивира и съхранява в съответствие с
националното законодателство.

2. Дейности, свързанв е програм” и механизм” за финанеиране

Гlрез 2021 г. Изпьлнителното бюро продижи да работи за осъществяване на
възможностите за използване на НдЕФ като механизъм по нови финансиращи програми и
схем и.

дейност”, свързани с подготовката на нов” проект”, програм” н механ’вми за
ф”нансиране

През отчетната година Изпълнителното бюро активно се включи в про~чване на
възможности за осгуряване на средства за финансиране на нови програми в сферата на
опазване на околната среда. Сред проучнаните вьзможности бяха:

 На база на опита си в обласпа на опазване на биологичното разнообразие в
последните месеци усилията на администрацията на НДЕФ са насочени към преврьщане на
Фонда в инстиl)цията. която ше има водеща роля при администриране на плащанията за
екосистемни ~,слуги. които ше насьрчат под.държането и подобрението на естествени
екосистеми:

 Проучване на възможноспа НДЕФ да бъде включен~ като един от трите
подфонда, свързани с дейноспа на декарбонизационния фонд, като финансова институция
за подкрепа при прилагането на мерки за енергийна ефективност и постигане на
декарбонизация на икономическия живот в Република България:

 Ситуиране на НдЕФ, като прилагащ орган по Национална програма за
подобряване на качеството на атмосферния въздух с цел намалението на превишениета на
нормите за фини прахови частици:

37



iузша7ен..~.д.~fтzипеленекофочд

У”. ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ВРЬЗКИ И
ВРЬЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСттА
1. Инстпт цнонално развитие

В края на отчетния период лмчният състав на ИБ наброява 7 души на пьлен щат —

един директор. четири експерти (главни експерти и експерти) и~.двама техннчески
сьтрудници (технически асистент и вJофьор). Те заемат съответfiите позиции в длъжносТното
разписание, утвърдено от УС на НдЕФ и в сила ~т 01.0Ё20]5 г.~;Заети са седем от
четиринадесепе одобрени щатни позиции. като всички три отдела са поlтьлнени с експерти в
съответствие с акт~алните потребности на фонда. Всички еkспертни nозипии са зает” ог
служители със степен на универсиТетско образование, съгласно изискванията~на щагното
разписание. . 

Офисьт на Националния доверителен екофонд не се ~ променял от сьздаването на
Фонда. Цялостната му издръжка се осьществява сьс средствата на административния
бюджет на НдЕФ. ..

Дълготрайните материални активи на фонда включват компютри, копирни
машини. климатици и др~го офис оборудване, транспортни средства и офис обзавеждане.

документооборота в ИБ се осъществява коректно. съгласно угйьрдените, вътрешни
правила за информационноделоводната дейност и работата с докумейi~и в НдЕФ. Цялата
документация на фонда от неговото създаване се архивира и съ’ранява в съогветствие с
националното законодателство. .

2. дейност”, свързанп с програм’i и чехаiиiзiчи за финансиране :

През 2021 г. Изпълнителното бюро продьлжи да раб. и за»осъщеётвяване на
възможностите за използване на НДЕФ като механизъм по нови финансиращи~програмн и
схеми.  ...

дейноети, свьрзани е подготовката на нови проекти, орограми в механизии за
финанснране

През отчетната година Изпълнителното бюро активно се включи в проучване на
възможности за осl3ряване на средства за финансиране на нови програми в сферага на
опазване на околната среда. Сред проучваните възможности бяка:

 На база на опита си в обласпа на опазване на биологичното разнообразие в
последните месеци усилията на администрацията на НдЕФ са насочени към превръщане на
Фонда в институцията, която ще има водеща роля при администриране на плащанията за
екосистемни услуги. които ще насърчат поддьржането и подобрението на естествени
екосистеми:

. Про”ване на вьзможноспа НДЕФ да бъде включен, като един от гр те
подфонда. свързани с дейноспа на декарбонизационния фонд, като финансова институция
за подкрепа при прилагането на мерки за енергийна ефективност и постигане на
декарбонизация на икономическия живот в Република България;

 Сит~иране на НдЕФ, като прилагащ орган по Национална програма за
подобряване на качеството на атмосферния въздух с цел намалението на превиыJениета на
нормите за фини прахови частици:
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Сайгьт на НДЕФ в интернет на български и на английски език се акт’ ализира
своевременно. Той съдържа необходимата информация за устройството и дейноспа на
НдЕФ. за новите програми и приоритетни области за финансиране на nроекти. ~словията за
кандидатстване. критериите за оценка на предложенията за финансиране и описание на
завьршените проекти.

Сайтът изпълнява и важни фvнкции при управлението на проектите и програмите.
тъй като на него редовно се оповестява статусът на изпълнението им и предстоящите стьпки.

Въпреки ‘сложнената обстановка. предизвикана от пандемията. от СОУТD19. през
2021 година продължи организирането и провеждането на фор~ми. семинари. конференции и
об~ чения.

През изминалата година. бяха извьршени редида информационни дейности. в
рамките на изпълнението на образователните проекти на НДЕФ. а именно:

Във връзка с изпълнението на проект ..Общински системи за енергиен мениджмънт
в подкрепа на финансирането на дейности в обласпа на климата и енергията на местно
равнище” НДЕФ сьвместно с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект на страницата на
Фонда беше п~бликува Покана за избор на три пилотни общини.

доп’ стими кандидати до процедурата бяха следните категории общини на Р.
Бьлгария:

. Nlалка община с население до 15 000 жители:

. Средна община с население между 15 000 и 100 000 жители;
• Голяма община с население над 100 000 жители.
Комисията за оценка на база на предварително обявените критерии оцени

постьпилите заявление и класира следните Общини за пилотно внедряване на система за
енергиен мениджмънт:

. В категория ~малки” общини: Община Лясковец.

. В категория “средни” общини: Община Павликени.

. В категория “големи” общини: Община Бургас.
През ноември беше проведена “онлайн” консултативната среща, на която бяха

представени новите подходи и инстр~менти на НдЕФ при финансиране на проекти за
енергийна ефективност. Освен опитьт на НдЕФ в прилагането на модели за оценка и
финансиране на проекти за енергийна ефективност и този на Енефект в прилагането на
модели за мониторинг на енергийното потребление, трите пилотни общини по проекта
(Бургас. Лясковец и Павликени) споделиха опита си за управлението на енергийното
потребление в общинските обекти, както и проблемите и идеите си за въвеждането на
общински системи за енергиен мениджмънт.

През февруари 2021 година стартира изпълнението на един от ключовите проекти
на Програма ..Опазване на околната среда и климатични промени” (ООСКП), финансирана
от Финансовия механизьм на Европейското икономическо пространство 20142021 г. 

проектьт .,Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на
климата в общините в Бьлгария”. През март 2021 година се проведе началната работна среща
по проекта. Срещата се проведе виртуално с ~ частието на всички партньори.

През декември беше проведено тридневно “онлайн” обучение, с което стартира
процеса на избор на иновативни мерки за адаптиране кьм климатичните промени в осемте
партниращи общини. По време на обучението експертните екипи от Бургас, Варна.
Кърджали, Пловдив, Р~се. Сливен, Стара Загора и София започнаха практически занимания
за оценка на рисковете от климатичните промени в големите градове — ефекта на топлинния
остров, редуващите се наводнения от обилни валежи и суша с недостиг на вода и градските
свлачища. Партньорите по проекта от Норвежката асоциация на местните и регионални
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власти и от Западнонорвежкия изследователски институт запознаха )частниците с
изготвения от тях доклад за международния опит и добри практики. Участниците бяха
запознати с опита на Испания. Полша. Италия и Норвегия. Бяха представени и методи за
анализ на рисковете с дел оценка на набелязаните възможни решения. По време на тона
обучение. българският конс~лтантски екип въведе участнидите в методологията за анализ на
съшествуваiдите стратегически и планови документи и изпълнявани проекти в обаLините.
Екипите от обшините започнаха практическо прилагане на предложените аналитични
методи. които дават вьзможност за оценка на сит’ацията и на възможните решение от
различни гледни точки.

През отчетната 2021 година бяха във врьзка с изпълнението на проект “ТгiреА~ на
страницата на НДЕФ бяха публикувани спедиализирани информационни материали по
проект “TripieA” с акденти съответно върху:

 Предпочитанията на различни видове инвеститори — фондове. банки. ЕСКО
компании за инвестиции в енергийната ефективност:

 Потенциала за интегриране на два стандартизирани подхода — TripleA и IСР
протоколите. така че изпълнението на идентифициран проект като TripleA да донесе
максимални ползи. выползвайки се от силните страни на двата подхода.

В допълнение бяха организирани и проведени три уебинара:
 Пьрвият беше посветен на повишаване капацитета на заинтересованите страни

като се сесподелят знанията. инструментите и методите. разработени и използвани в проект
TripleA за идентифициране на пазарно жизнеспособни проекти за енергийна ефективност:

 Вторият акцентира върху преглед на найчесто използваните в света финансови
инструменти, които минимизират риска и максимизират потенциала на проектите за ЕЕ;
анализа на Финансовите инструменти за реализадията на проектите за ЕЕ в Р. България и
дискусия по предложенията за потенциални нови финансови инструменти за Р. Бьлгария:

 Третия уебинар беше посветен на практическо използване на уеб базираните
“Tripie М инструменти за оценка на проекти за енергийна ефективност в България.

По проект ..Български форум за енергийна ефективност за смарт финансиране за
смарт сгради” (веsmагt):

 Националният доверителен екофонд участва активно във форума ..Ролята на
финансовите инстит~ции за зеления преход” чрез обсъжданията за обвързване на
финансирането на общински проекти с наличието на функционираща общинска система за
енергиен мениджмит и разработвания модел за изчисляване на размера на безвъзмездната
с~бсидия с постиганите спестявания на енергия. На форума бяха представени и политиките и
акт~алните продукти на водещи тьрговски банки — УниКредит Булбанк. ОББ и ПроКредит
Банк, сред които се откроиха решения за зелени ипотеки, финансиране на МСП. инвестиции
в зелена енергия и електромобилност, и специализирани кредитни линии за обновяване на
еднофамилни жилищни сгради.

По проект ..Към въвеждане на климатичните действия като елемент от
образователните програми на бьлгарските училища”.

 През април 2021 година НДЕФ с партньорите си по проекта  Независимия
институг по околна среда в Берлин (UfU) и НЦПКПС кьм МОН, проведе национална
конференция ..Климатьт и аз. Пестим енергия в vчилище и детската градина”. Целта на
конференцията беше да се направи поглед и обсьждане на постиженията. др~г важен аспект
на събитието беше обсъждането на пътна карта като визия за следващи стъпки.Това беше
последното събитие от проекта. финансиран в рамките на Европейската инициатива по
климата (EUKI) на Федералното министерство на околната среда (BMU).

____________________________ ‘1
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По проект ,,Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво
(BEACON)”.

 През март 2021 година се проведе “онлайн” работна среща на партньори по
проекта. Участваха представители на НЦПКПС, училища, детски градини, общини, МОН,
МОСВ, университета Обсьден беше първи вариант за бьдеща Национална инициатива
«Климаггьт и аз. Пестим енергия в училище и детската градина”, която да намери реализация
в найблизко време.

През 2021 година, по време на петнадесетия годишен конкурс на името на Мими
Праматарова, ученици от десетки училища прочетоха, проучиха допьлнителна информация и
със средствата на художественото слово споделиха своите преживявания и мечти. Темата за
тази година беше «Климапит — ,,несbзможнипе срещи” — какво сiюдели Снежният
човек на един Щъркел”. Освен традиционните наградеи за първо, второ и трето място, през
2021 година бяха добавени и ‘ти наградени творби сьс специални грамоти.
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Наградениучастници в конкурса

Статуетка — връчена на победителя
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VIII. ПЭТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА, РАЗХОДИ И ФИНАНСОВО
СЪСТОЯНИЕ НА НДЕФ

1. ИЗтоЧнцIнI на фйнанспране

1.1. Постиления в съответствие с Решение на МС Jй 27 / 13.01.2017 г.
Остагьчният рес’рс по Решение 11927 13.01.2017 г. е в размер на 190 698,21 лева.

Средствата са предназначени за финансиране в следните три основни направления:на
проекти за подобряване на енергийната ефектив”ост на обект” — публична дьржавна и или
общинска собственост. по Инвестиционна програма за климата в тм. и консултантските
услуги. свьрзани с подготовка и съглас’ване на тръжната док’ментация. осъществяване на
последващ контрол на проведената процедура и вьзложен одит на изпълнението на проекта;

на проект» по Схемата за насьрчаване използването на електромобили в
публичния сектор в т.ч. и конс’лтантските ,сл~ги. свързаiiи с подготовка и съглас~ване на
тръжната док~ ментация. осъществяване на последващ контрол на проведената процедура;

 за административна издръжка на НДЕФ. свьрзана с прилагането на
Програмата.

1.2. Поетьпления в еьответствне е Наредба J’f9 1/4.03.2015 г.

В съответствие с разпоредбите на Наредбата постьпилите средства за отчетната
2021 г. са в размер на 3 832 388,78 лв. или общо за периода 20162021 г. 12 782 649,25 лв.
Средствата са предназначен» за безвъзмездно финансиране на проекти и дейности по чл. 56,
an. I. т. 14 и б 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. Част от генерираните по реда на наредбата средства в размер
на 5 054 177 лв. за 2019 г и 4956 142 лв. про 2021 г. са прехврълени с решение на УС на
НДЕФ за финансиране на проекти по СЕЕ на ИПК, както и за дофинансиране на одобрени
проекти, постиили през последния прием на СЕМ на ИПК. а 16 155 лв. са определени за
съфинансиране на дейности по проект “За въвеждане на климагични действия в
образователната програма на българските ‚чилища”. Финансирането на тези проекти. чрез
средства от продажби на квоти за емисии от авиационни дейности изцяло съответства на
посочените в чл. 1(2)’ т.! от Наредбата дейности по ограничаване измененията на климата.

1.3. flостьпдения по Решение на МС Х~ 175/29.03.2017 годнна по Споразумението за
прехвьрляне на годишно разпределено количество е~нленп между Републцка България
и Републпка Малта.

В съответствие с Решение Мё175 29.03.2017 г. посгьпленията за 2021 година са в
размер на 346 624,94 лева. Средства са предназначени за дейности по смекчаване и
адаптация към изменението на климата. утвърдени от Управителния съвет на НДЕФ и за
административна издръжка по прилагане на тези дейности.
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1.4. Постиленпя подруг” Програм” и проект”

“Мост между действията за климата на европейскона меетно пиво” и
(Bridging European and Local Climate Action (BEACON = ФАР)

Проектът е част от широка европейска инициатива, която насърчава действията в
обласпа на климата и улеснява обмена межд~ националните правителства. общините и
‘чилищата в Европа. Изпинението на проекта ще продължи до юл” 2021 година. В
съответствие сьс Спораз’мението между НДЕФ и Европейската инициатива за климата
(EUKI) на Федералното министерство на околната среда на Република Германия размерът
на посгьпилите. като безвьзмездната помош средства (за 2021 година) е 61 613,98 евро или
120 506,47 лева (валутен курс на банката — 1,95583 леваll евро).

“За вьвеждане на климатични действия в образователната програма на
бигарските училища”

Проектът е финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) на
Федералното министерство на околната среда на Реп’блика Германия. Размерът
постъпилите. като безвъзмездната помош средства (за 2021 година) е 20309,68 евро или
39722,29 лева (валутен курс на банката — 1.95583 лева’] евро).

«Проект 3”
Проектьт е финансиран от Програма “Хоризонт 2020”. Средствата са

предназначени за генериране на иновативни схем” за вземане на решения и инструменти за
стандартизация с дел мобилизиране на капитал”. чрез използване на целеви фондове. През
2021 г. не е постьпилата безвьзмездна помощ по проекта. поради изразходване на
предвидените в бюджета колкчествени параметри за заетост и резултат през предходната
година.

,JТроект «Oбшински систем” за енергиен мениджмьнт, подкрепящ”
устойчивото финансиране на местните климатични действия”

Проектьт е финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) на
Федералното министерство на околната среда на Република Германия. Размерът
постьпилите, като безвъзмездната помощ средства (за 2021 година) е 22 703,76 евро или
44404,69 лева (валутен курс на банката — 1.95583 лева/1 евро). 11

Предефин»ран проект J4 З ВGЕNУIRONМЕNТ4.001 «Гlрилагане на
иновативни меркн за смекчаване и адаптация кьм изменението на климата в общините
в Бигария”

Проектьт е финансиран от програма ОOСКП, финансирана от ФМ нa ЕИП
20142021. Основната идея на проекта е да се предприемат конкретни действия и реализират
практически мерки в изпълнение на Националната стратегия за адаптация кьм климатичните
промени и Плана за действие към нея обласпа на градското развитие. Главната цел на
проекта е да подготви местните власти да избират и прилагат конкретни мерки за адаптация
към климатичните промени в големите градове.

Резултатьт от проекта ще бьде подобрена способност на местните власти да се
подготвят за екстремни климатични сьбития и да намаляват емисиите на парникови газове
чрез осъвременяване на местните политики, работа с гражданите и иновативни
инвестиционни мерки. През 2021 г. не е постьпилата безвъзмездна помощ по проекта.
поради факта. че за възстановяване на средствата, разходвани през първия отчетен период до
05.11.2021 г. ше бъде подадено искане плащане в началото на 2022 г.
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2. Направления на средетвата

2.1 Финаненране на проекти по Инвестиционната програма за климата

Фипапсираие no проекти за епергийна ефеюnиввоспz

Общо изплатените с~ми no инвестиционни проекти за дейности за подобряване на
енергийната ефективност на п бл”чни обект” по 11П1{ през 2021 година са 1 276 172,67 лева
Поподробно разходите за финансиране на проект” са представени в Таблица 2.1.1. на тоз”
раздел.

През 2021 годиыа във врьзка с изпълнение, финансиране и отчитане на
приключилите своето “зпълнен”е публичните проекти по Схемата за енергийна ефект”вност
са разходвани и 15 130,17 лв. за осъществяване на предварителен и последващ контрол на
изготвените и проведени тръжни процедур” и за одит на изпинените проектни
предложения.

Таблица 2.1.1. Извърzаеnи плаи’аnия no проеюпи, фиnансираnи on, НДЕФ през
2021 годииа no Ii,’весп,ициоnна,nа програма за нтимап’а

Обща стойност на Участие на Изразкодвани
проекта по НдЕФ по средства по112 на Бенефициер/ проект!
договора за договора за проекта презпроекта име

финансиране (с финансиране текущата година
ддС) (с ДДС) (2021)

лв. лв. лв.
Модернизация и
внедряване на мерки

944 3 за енергийна
ефективност на ОД3 418,379.64 294.79805 284,669.26
«Ангел Каралийчев”,
гр. Страж”ца’~
Изпълнен”е на мерки
за енергийна

281 ефективноств
сградата на дКЦI, 454,359.28 386,205.39 364,429.23
гр.Червен бряг,
обл.Плевен
Внедряване на мерки
за енергийна

339 ефективностнадКЦ 800,896.69 680,762.18 627,074.18
Поликлиника
,гр.Казанлък ‘

Пу6ЛUЧНи проектн 1,673,635.61 1,361,765.62 1,276,172.68



I

През 2021 г. са изплатени около 58% от предвидения бюджет за “нвестиционн”
проект”. по които «ма сключени договори. Причината за тона сравнително ниско усвояване
е. че работата по п”лотните и иновативни проекти е с голям обем и условията за приемане
на обекта са специфичнм. Др~га причина за забавяне на изпълнението на проектите по СЕЕ
на ИПК. който са включен” в бюджет 2021 г.. след прехвьрляне на средства. постьпили по
реда на Наредба Х~ I 4.03.2015 г. е. че “нвестиционите проекти на поголяма част от
одобрените форм’ляри са подготвяни преди 2015 г. и към момента са с изтекли разрешения
за строеж и следва да бъдат актуализирани или изцяло преработени. поради промени в
нор~иат”вната уредба в обласпа.

Фивансара”е «а проекпаи no Схема,,,а за “асърчаваiiе използвапето “а
елекппромобил” в оби’есУnвепия сектор

През 2021 година са зак~пени 8 (осем) изцяло електрически превозни средства.
категория MI (4+1 места) или NI. 13 (тринадесет) електрическа превозни средства категория
L7е м I (едно) ~рlugiп превозно средство категория Ml.

Общо изплатената с~бсидия от НДЕФ за доставката на посочените превозни
средства е 435 158.50 лева. Поподробно разходите са представени в Таблица 2.1.2. на този
раздел.

Таблица 2.1.2: Проект” “о Схе.ча,па за пасърчава”е използванеiпо
елекiпрически превозни средства, фи”ан’сира.чи оп’ НДЕФ “рез 2021 г.

ГодиiиСН докvад за дейноспупа

“а

Проект / “ме Брой Факгыческ
превоз и размер на

н” фпнанс”ран
средет ето през

ва 2021 г.
А. Електромобпли кат. Ml (4+1 места) “л” кат. Ni
ЕМ 037/ Проект за насьрчаване използването на 1 20 000.00
елекгромобили  Столичен инспекторат кьм Столична обшина
(кат. Ml)
ЕМ 054/ Проект за насърчаване използването на 1 20 000,00
електромобили  Столичен инспекторат към Столична община
(кат. Ml)
ЕМ 055/ Проект за насьрчаване използването на 1 20 000.00
електромобили  Община Сливен (кат. NI)

ЕМ 063/ Проект за насьрчаване използването на 1 20 000.00
електромобили  Община Русе (кат. NI)

ЕМ 080/ Проект за насьрчаване използването на 1 20 000.00
електромобили —КПКОНПИ (кат. MI)

п
М
п
п
LI
LI
а
II
о
r:i
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ЕМ 086/ Проект за насърчаване използването на 1 20 000.00
електромобйли  Община Самоков (кат. NI)

ЕП 087/ Проект за насърчаване използването на електромобили 2 40 000.00
 Община Габрово (кат. Ml)

Б. Илдяло електрическн превозни средства, категория Lie

ЕМ 027/ Проект за насьрчаване използването на 2 30 000.00
електромобили  Столична община

ЕМ 061/ Проект за насьрчаване използването на 1 20 000.00
електромобили  Община Белослав

ЕМ 070/ Проект за насьрчаване използването на 1 21 107.00
електромобили  Община Копривщица

ЕМ 07]! Проект за насьрчаване използването на i 20 724.50
електромобили  Община Неделино

EM 074/ Проект за насьрчаване използването на 1 20 978.00
електромобили  Община Раковски

ЕМ 076 Проект за насърчаване използването на 21 734.50
електромобили  Община I{нежа

ЕМ 077/ Проект за насърчаване използването на i 20 978.00
електромобили  Община Балчик

ЕМ 078 Проект за насърчаване използването на I 20 000,00
електромобили  Община Смолян

ЕМ 083/ Проект за насърчаване използването на i 22 750.00
електромобили  Община Девин

ЕМ 088/ Проект за насърчаване използването на i 22 993.50
електромобили  Община Ямбол

ЕМ 089/ Проект за насьрчаване използването на 2 43 884.00
електромобили  Община Б~ ргас

В. “Plugin” хибриднн превозни средства

ЕМ 052/ Проект за насърчаване използването на 1 10 000,00
електромобили  Столичен инспекторат кьм Столична община

Общо за електрически и “Plugin” хибридни превозни 22 435 158.50
средства
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2.2 Финансиране на проекти по Hнвестицпонната програма “Минерални вод””

През отчетната 2021 година не са финансирани проекти по Програма ~Минерални
води”. След приключване на пилотната фаза на Програмата и нейното отчитане все още не е
осигурен реплярен pecvpc за стартиране на Програмата. като постоянно действащ финансов
инстрvмент с дел оползотворяване на топлинната енергия на минералните вод” и ефективно
използване на рес’ рса им и като рез~лтат намаляване на емисинте на парникови газове.

2.3 Финансиране на публнчнп проектп по Програма “Мпкропроекти за климата”
Про 2021 година са завьршени и платени пет проекта по Програма “Микропроекти

за климата”.

Таблица 2.3: Проеюпи 110 Програма «Микро
on, НДЕФ iгрез 2021 г.

проекпза за климап:а, фиi’ачсирапи

Сума по Изразходванн
проект Бенефиыпер проект! име договор за средства по

финансиране проектн през
е НдЕФ) текушата

година_(2021)
РСБалканкаПредложение за промяна на 49 955.00 49 955.00

22 горската нормативна база и адаптирането й кьм
промените в климата
БургасРазработване на Стратегия за адаптация 50 000.00 0.00

23 към изменение на климата за територията на
Об~ина Бургас и План за действие 202] 2025
ДобричВъвеждане и усъвършенстване системи за 50 000.00 41 318.01

25* разумно и ефективно управление на енергийните
ресурс” в училище
Разработване на Програма за 50 000.00 0.00

26 ~ правление на отпадиите (ПУО) за територията
на Община Б~ргас
Гората и климатичните промени 50 000.00 50 000.00

28 ун~iкална образователна кампания за учениц” 

Сдружение “Горичка’
МОСВ — ВОДИ — КЛИМАТ — ЗАСУШАВАНЕ  50 000.00 0.00

29 налична информация и нови мерки
БАН  Автоматизация на отоплителната 50 000.00 50 000.00

30 инсталация и оптимизиране потреблението на
топлоенергия в сградата на ИНБ БАН. бл.23 на
Научен_комплекс на БАНIУ
Изграждане на интегрирана 50 000.00 50 000.00

II
i:i
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El
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32 система за сграден мениджмънтза енергийно
ефективно управление на Од3 “Пьрви юни”
гр.Габрово
Община Своге  още една крачка към природата 50 000.00 0.00

33
Разработване на План за управление на устойчива 50 000.00 0.00

34 градска мобилност на Община Бургас 2021  2031
Общо за Проектн по ПМПК 499 955.00 241 273.01

* Поради усложнената обстановка от епидеммята Covid 19 и във връзка с прилагане

на противоепидемичните мерки. средствата (8 620 лева) за провеждане на образователната
кампания ше бъдат изплатени в началото на 2022 г.

През 2021 година вьв връзка с изпълнение. финансиране и отчитане на
приключилите своего изпълнение проекти са разходвани и 68.70 лв. за осъществяване на
предварителен и последващ контрол на изготвените и проведени тръжни процедури по
изпълнените проектни предложения.

Детайлно описание на сключените договори за финансиране и отчетените през
2021 година разходи за проекти по ПК4ПК е представено в Таблица 2.3. на този раздел.

2.4 Израиодвани средства за адмннпстративна нздрьжка на фонда

През 2021 г. основните източници на средства за административна издръжка на
НДЕФ са Инвестиционната програма за климата. остатъчните средства от пилотната фаза на
Инвестиционната програма “Минерални води~. Програма ~Микропроекти за климата” и
посгъпленията от Наредба N2 1 4.03.20 15 г. в часпа им за администрация на фонда, както и
межаународните проекти в изпълнението на които участва и ИБ на НдЕФ.

В представената таблица за административна издръжка са включени и средствата с
тази цел по двата образователни проекта: “Мост межд~ действията за климата на европейско
и на местно ниво” и”За въвеждане на климатични действия в образователната програма на
бигарските ~ чилища”, както и средствата по проект “Тройно А”; проект “Общински
системи за енергиен мениджмънт, подкрепящи устойчивото финансиране на местните
климатични действия”и Предефиниран проект N2 З ВGЕNУIRОNМЕNТ4.001. Общият
размер на бюджетираните средства за административна издръжка на НДЕФ за 2021 г. е
556 468 лева. (Таблица 2.3.)

През изтеклата 2021 г. за административни нужди са изразкодвани общо 501 058
ла.. които са с 55 410 лв. помалко от предвидените в бюджета средства. Това намаление се
дьлжи на цялостно свиване на разходите за административна издръжка на НдЕФ. тенденция
в последните няколко години. Спестяването на средства е свързано най вече с намаляване на
текущите разходи за издръжка на персонала и с изплащането на възнаграждения, социално и
здравно осиг~ряване. През 2021 г. две щатни бройки бяха освободени и поради вьзможност в
насгояцдия момент и приключване на работата по няколко проекта техниге работни
ангажименти бяха преразпределени на наличния състав в ИБ на НДЕФ.
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Таблица 2.4: Изпъляение ка бюджета за админиспраiпивна издръжка ка НДЕФ през
2021 г.

А. ИНВЕСТHЩ*I 0,00 0,00 0,0%
1. Придобиване на МДА 0,00 0,00 0,0%
2. Придобиване на НДА 0,00 0,00 0’0%

п
,]

Б. ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 0,00 0,00 0,0%

1. Коне лтантски слгн по институционално развитие 0,00 0,00 0,0%
2. Други разходи по институционално развитие 0,00 0,00 0.0%

В. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ
556 468 501 058 90%

2. Консултантски услуги по подбора и реализацията на проекти 114
61 560 70 426 %

п
З. Поддръжка и офис разходи

72800 65909 1%
а. Текущи разходи за офиса (Електричество. отопление.
телефони. ел.поща. вода. интернет. пощенски услуги. офис 109
консvмативи и др.) 19 800 21 557 %
б. ГСМ и подлръжка на автомобили 4 500 3 548 79%
в. Застраховки к охрана 2 100 1 147 55%
г. Сервизно обслужване на офиса (Системен администратор. 137
копирна машина. актуализации на софтуер, ремонти и др.) 26 000 35 495 %
д. дрvги разходи 20 400 4 162
4. Административноуправленски разходи 68 200 47 713 76%

а. Командировки 13200 12060 91%
б. Представителни разходи 0
в. Връзки с общественоспа 15 000 4 924 33%
г. Административнии финансови разходи 40 000 30 730 77%

5. Разходи за дейноспа на УС 17 500 5 892 34%

ВСИЧКО РАЗХОДИ 556 468 501 058 90%

п
п
п

50 э
:i

Направленпе на средствата “ля н
(.iв.)

Отчет
(лв.)

llзпъл
нение
(в %~

а.
о.
в.

1. Възнаграждения. социално и здравно осигуряване, обучение
наИБ 336408 311 117 92%

Обvчение на персонала 2 000

~.~добавки сьгласно КТ

Трудови възнаграждения 269 011 256 446 95%
Социално и эдравно осигуряване 50 897 45 653

0

д. Трудова медицина 4 500 0

0%

10
90%

000 9019 90%

п
п

LI
El



Наиинауен доветопелен еко’Ьонд

В структ’рно отношение разпределението на разходите по бюджетни линии
спрямо общi’я размер на изразходванпте средства за админ’iстриране е следното:
административно~правленски разходи — 8,57 %; за повишаване квалификацията.
възнаграждения. социално и здравно осигуряване — 55,91%; консултантски усл~ ги — 12,66 00;

поддръжка и офис разходи — 1 I,840 о: раз’оди. свързани с дейноспа на УС — 1,060 о.

Изпълнението на бюджета за административна издръжка на дейноспа на НДЕФ е
показано в Праложепие 3.

Пояснения относно изпълнението на бюджета за административни разходи:

Таблпиа 2.5: информация за извършените разходи по нконоiчвчески еле~ченти
и нзменението им спрямо предходния период:

2021 2020 Измененпе Изменение
‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв.

(0) (0) (0) (00о)

(0) (0) (0) (ОOо)

(311) (341) (30) (9,7)Oо

(70) (77) (7) (lООо)

(66) (96) (30) (45,5)Оо

(48) (12) 36
(0,250 о)

(6) (5) 1 (0,830о)
(501) (531) 30 5,99%

Като цяло общите разкоди за издръжка на Фонда са намалеи с 5~99о о в сравнение
със същите разходи за пред’одната година. Основната причина за спестяването на средства е
свързано най вече с намаляване на текущите разходи за издръжка на персонала и с
изплащането на възнаграждения, социално и здравно осигуряване. През 202! г. две щатни
бройки бяха освободени и поради възможност в настоящия момент и приключване на
работата по няколко проекта техните работни ангажименти бяха преразпределени на
наличния сьстав в ИБ на НДЕФ.

З. Финансово състояние на НДЕФ кьм 31.12.2021 година
Към 31.12.2021 г. с~мата на активите на фонда вьзлиза на 14 673 хил. лв.

(3 1.12.2020 г. — 12 707 хил. лв). в това число пари и парични еквиваленти в размер на 14627
хил. лв. (31.12.2019 г. —12703 хил.лв).

Общият размер на пасивите на НДЕФ кьм 31.t2.2021 г. е в размер на 14 673
хил.лв., формиран основно от финансирания в размер на 14603 хил.лв.( 3 1.12.2020 г. общият
размер на пасивите са 12 707 хил. лв.. формиран основно от финансирания в размер на 12
654 хил. лв.).

Паричните средства на НДЕФ се съкраняват по сметки на “Уникредит Булбанк~ —

АД и БАКЕ АД. Към 31.12.2021 г. НдЕФ разполага по своите сметки в “Б~лбанк” АД с
82087,21 лева и 12 614 104,7014 543 814,52 лева в сметките си в БАКЕ АД. Касовата
наличност на НДЕФ към 31.12.2021 г. е в размер на 1459,3562,678 ясна, 183.06 евро и 2750
норвежки крони. Разпределението на паричните средства е показано в При.iожепие 4.

Раз.’оди за активи
Разходи за инстит~ционално
развитие
Разходи за персонала
Разходи за консултанти по
реализацията на проекти
Поддръжка и офис разходи
Административно
управленски разходи
Разходи свързани с ~с
Общо
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IХ. ОСНОВНИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА

1. Оперативни рнекове

Националният доверителен екофонд се ~,правлява от Управителен съвет. който се
състои от председател. двама заместникпредседатели и още четири члена. В него са
представени три министерства на ниво заместннкминистър и представители на три
неправителствени инстит’цик Националното сдружение на общините в Реп’блика
България. БАН и НПО в сферата на опазване на околната среда. Наредбата за ~стройството и
дейноспа на фонда предвижда и определянето на алтернативни членове на УС с право на
гас от трите министерства за сл) чаите. когато заместникминистрите са възпрепятствани да
участват в заседанията. Така рискът от невъзможност да се провеждат заседанията на УС на
НдЕФ е минимизиран.

По отношение на слиаите на контрол на НДЕФ от страна на различни контролни
органи може да се предвидят минимални рискове. тъй като през всичките си години на
съществ’ ване и досега Фондьт поюържа 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 IJ
смисьл не може да се смята, че сьществува 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 от 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
необходимоспа и целесъобразноспа на всеки отделен разход. В този смиси не може да се
смята, че съществvват рискове и по отношение на необходимите разкоди за оперативното
функциониране на НдЕФ.

2. Рнскове, свързанн с финансовите инструмент”

Цели и политика на рьководството по отношение управление на риска II
Сьществуват различни видове рискове по отношение на финансовите инстр’менти.

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 поконкретно на риск от промени във валутния к~рс и на лихвен
риск.

Поголямата част от операциите на Фонда се осъществяват в бьлгарски лева.
Транзакциите на НДЕФ в чуждестранна валута не излагат фонда на значителен валутен риск.
Политиката на Фонда е насочена кьм минимизиране на лихвения риск при дългосрочно
финансиране. Към З I декември 2021 г. Фондьт не е изложен на риск от промяна на пазарните
лихвени проценти.

Кредитният риск представлява риска някой контрагент да не заплати задължението 11
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 подолу:
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2021 2020
‘000 JIB. ‘000 лв.

Труп” финансов” актив” — балансов» стойностiи:
Пари и парични еквиваленти 14 627 12 703

Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти се счита за несъществен. тъй
като контрагентите са банки с добра репvтация и висока вънпзна оценка на кредитния
рейтинг.

Ликвидният риск представлява риски Фондьт да не може да погаси своите
задължения. Фондът посреша 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 различии текуши времени период”. Нуждите от
ликвидни средства в краткосрочен. средносрочен и дългосрочен план се бюджетират.

Х. ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН
ФИНАНСОВИЯТ ОТЧЕТ

Не са възникнали коригираши събития или значителни некоригираши сьбития
между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване.

ХI. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ФОНДА
През 2022 година НДЕФ ше продьлжи изпълнението на две от трите си действащи

програми — Инвестиционната програма за климата с двете й схем” — за енергийна
ефективност на обшествени обекти и за насърчаване използването на електромобили и
Програма ..Микропроекти за климата”. Специално внимание ше бъде обърнато на
възможностите за подобряване на ефикасноспа и ефективноспа на кнвестиицiiите прн
реал”зацпя на “нвест”ппонн» проект” в пет основни насоки. а именно:

 В процес на внедряване е схема за комбинирано финансиране на проекти за
подобряване на енергийната ефективност на обществени обект” с дел намаляване на приноса
на безвьзмездната субсидия и привличане на инвестиционен капитал чрез изпълнение на
договори за енергийна ефективност с гарантиран резултат или кредити от различии
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.

 Др~га насока на усилията на НДЕФ за близкото бъдеще е изпълнението на
пилотнк проект”. при които да бъдат приложени т. нар. Международни протокол» за
измерване и проверка на резултатите от инвестициите за енергийна ефективност. Основният
мотив за реализацията на тази инициатива е, че прилагането й ще доведе до постигането на
няколко основни стратегически цели, свързани с подобряване на капацитета на
администрациите на съответните бенефициери поради необходимоспа да осигурят
управлението на тези проекти: подобряване на ефективноспа на използваните публичните
ресурс”: гарантиране ~стойчивоспа при постигането на заложените резултати. чрез
предписани методи на управление по време на целия жизнен цикъл на инвестицията.

 В процес на внедряване е стандартизиран модел за оценка на проект” в
сферата на енергийната ефективност оше в началната им фаза на развитие. Основният мотив
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за реализацията на таэ” инициатива е. че прилагането й ще доведе до постигането на няколко
основни стратегически цели. свърэани с подобряване на капацитета на Фонда и съответните
бенефициери да управляват (контролират) развитието на проктните идеи owe в началната им
фаза: определяне слабостите owe преди стартирането на реализацията на проектите м
съответно прилагането на действия за смекчаването или елеминирането на откритите
слабости: подобряване на ефективноспа на използваните пvблични pecvpcu: гарантиране
устойчивоспа при постигането на заложените резултати; привличането на допинителен
частен капитал за реализацията на проектите в сферата на нергийната ефективност.

 Друга насока на ~силията на НДЕФ е свързана с внедряването на нов
финансов модел за финансиране на проект” за енергийна ефективност. държавна или
общинска собственост. Целта на модела е да се привлекат частни финансови средства за
реализацията на проектите като необходимоспа от субсидия се обвърже с постиганите
спестявания на енергия и с наличието на функционираща общинска система за енергиен
мен”джмънт.

 Фондът we продължи да изпълнява и проекти н ленности, която пмат за
цел подобряване на информираноепа на населението и образованието на младите хора по
теми за климатичните промени.

Наред с тона НДЕФ ще продьлжи и дейностите си за поучаване на възможностите
и прнвлнчане на нови източницн за фпнанеиране за съществуващите и за нови
инвестиционни программ.

Екипът на Изпинителното бюро на НДЕФ ще продължи да функционира като
сравнително мальк, но ефективен орган. Разширяване на екипа б” се очаквало да има
само ако някоя от инициативите. които са предприети през 2021 година. се реализира и се
налага ~свояване на нов” дейности през 2022 и следващите години.
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Приложение 1  Формуляр», постьпили за разглеждане в НдЕФ през 2021 г. по Схемата
за насърчаване използването на електрически превознп средства на Ивестипнонна

програ~иа за климата ii flрограма Микропроекти за климата

Приложение I
Таблица 1.1

Форм’ ляри. постьпили за разглеждане в НдЕФ през 2021 г. по Схемата за насърчаване
използването на електрически превозни средства на Ивестиционна програма за климата

.4? Вх. .4? Беясфициер
I ЕМ 103 Обшина Копривщкца

2 ЕМ 100 Община Ценово

З ЕМ 099 2 Обшина Благоенград

4 ЕМ 091 Община Минералнu бани

S ЕМ 101 О6ЫиинаЯМБОЛ

б ЕМ 107 Обшина Садово

7 ЕМ 096 Общ”на Гlавлвкени

8 ЕМ 097 I Об~ина Симитли

9 ЕМ 097 2 Обшкна Симитли
10 ЕМ 106 I Община Русе

II ЕМ 093 Община долни чифлик

12 ЕМ 092 Община Чавдар

13 ЕМ 094 1 Прокурататурата на Република България  Главен
прокурор

14 ЕМ 104 Община Бяла Слатина

15 ЕМ 0952 Столична Община  Район Слатина

16 ЕМ 106 2 Об~ина Русе

17 ЕМ 108 I Столична община  Район Панчарево

18 ЕМ 108 2 Столична община  Район Панчарево

19 ЕМ 090 Община Момчилград

20 ЕМ 095 1 Столична Об~ина  Район Слатина

21 ЕМ 0942 Прокурататурата на Република България  Главен
прок~ pop

22 ЕМ 108 3 Столична община. Район Панчарево

23 ЕМ 098 Община Чипровци
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Приложение I
Таблица 1.2

Форм~ляри. псетьпили за разглеждане в НДЕФ през 202! г. по Програма Микропроекти за
климата

N~ Вх. К2* Място Бенефипиер Заглавие на проекта

I МР 033 Община Своге Община Своге  cute една крачка ки природата

Разработване на План за управление на устойчива2 МР 034 Община Бургас
градска мобилност на Община Бургас 2021203 1

* В\сдящият номер включна номера на проектното предложение, за което кандидаптва

еъответния бенефициент.
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Приложение 2  Формуляри, одобрен” от УС на НДЕФ през 2021г. по Схемата за
насърчаване използването на електрически превозни средства “а Ивестнццонна

програма за клпмата

Приложение 2
Таблица 2.1

Форщляри. одобрени от УС на НДЕФ през 2021 г. по Схемата за насьрчаване използването
на електрически превозни средства на Ивестиционна програма за климата

... ~ т нг~: .

.~_ ~  .  Размерна’.
~‘ .~‘ ‘. Jй~ ~бата ~ Ь Б~йТфи~диер заявенагi
4..~ ‘~‚‚.1~ ~ :..г~. ~ :й~ ~ , .. ‘~.‚ — 1 субсндия

I ЕМ 090 12/5/2021 Община Момчцлград 20000.00

2 ЕМ 091 25/5/2021 Община Минерални бан” 20000.00

З ЕМ 092 26/5/2021 Община Чавдар 23500.00

4 ЕМ 093 27/5/2021 Община долнк ч”флик 23000.00

5 ЕМ 094 27/5/2021 Прокурататурата на Рещблика 60000.00
Вългар”я  Главен прокурор

б ЕМ 095 28/5/2021 Столична Обшина  Район Слатина 44146.00

7 ЕМ 096 З 1/5/2021 Община Павликени 20000.00

8 ЕМ 097 31/5/2021 Община С”митли 60000.00

9 ЕМ 098 31/5/2021 Община Чйпровци 20000.00

10 ЕМ 099 31/5/2021 Община Благоенград 53000.00

11 ЕМ 100 31/5/2021 Община Ценово 20000.00

12 ЕМ 101 31/5/2021 Община ЯМБОЛ 23000.00

13 ЕМ 102 31/5/2021 Обшина джебел 20000.00

14 ЕМ 103 3 1/5/2021 Об~ина Копривщица 30000.00

15 ЕМ 104 31/5/2021 Община Бяла Слатина 21041.67

16 ЕМ 105 31/5/2021 Община Макреш 46000.00

17 ЕМ 106 31/5/2021 Обшина Русе 46000.00

18 ЕМ 107 31/5/2021 Община Садово 23000.00

19 ЕМ 108 31/5/2021 Столична община  Район Панчарево 60000.00

20 ЕМ 109 31/5/2021 Столична община  Район Красно село 60000.00

57



Годигаен док7ад за дейяостпиz

Приложение 2
Таблица 2.2

Формуляри. одобре”и от УС на НдЕФ през 2021 г. по Програма Микропроекти за климата

Заглавие на проект

“Р 034

.. Размер наСтонлостБенефицiiер заявената
на проекта еvбендия

“община Своге  още

Община Своге една крачка кьм 50,000.00 за. 50,000.00 лв.
природата”

Разработване на План
за управление на

Община Бургас устойчква градска
мобилност на ОбщIlна
Бургас 20212031

а
50,000.00 ia. 50,000.00 ла.
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Таблица 3.2
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л

НАПРАВЛЕНИЯ НА Прелходна година (2020) Отчетна година (2021)
СРЕДСТВАТА

План Отчет Изпинени План Отчет Изпине
е ние

в лева в лева в % в лева в лева в %

I. Материалнм
льлготрайни актив”

Част А
ИНВЕСТИЦИИ

2. Нематериални
диготрайни актив”

Част Б 

ИНСТИТУЦИОНАЛ
НО РАЗВИТИЕ

I. Консултантски
услуги по
инститvционално
развитие
2. др~ги разходи по
институiiионал”о
развитие
Част В  ТЕКУЩИ 527 213 531 793 101% 556 468 501 058 90%
РАЗХОдИ
1.Повишаване 324813 340823 105% 336408 311 117 920о

квалификацията на ИБ.
въз”агражден”я.
социално и здравно
осипряване
а. Об~чение на 0 0
персонала

п
п
п
п
El
El
о
13

б.Трудови 259936 279249 107% 269011 256446 950о

вьзнаграждения
в. Социално и здравно 52 877 51 363 97% 50 897 45 653 900о

осигуряване

г.Социалнидобавки 10500 10210 97% 16000 9019 90%
съгласно КТ

д. Трудова медицина 4 500



шатен довеzуип,еzен екосhонд

4. Административно
управленски разходи

а. Командировки
б. Представителнн
разходи
в. Врьзки с
общественоспа

57 500 12 356 21% 68 200 47 713 70%

2. Консултантски 33 000 77 493 235% 61 560 70 426 1 14%
услуги по подбора и
реализацията на
проекти
3. Поллръжка и офис 65 000 95 646 147% 72 800 65 909 91%
разходи  режийни

а. Електричество. 25 000 31 218 125% 19 800 21 557 109%
отопление. телефони.
сл. поща. вода и др.
б. ГСМ и поддръжка на 6 000 1 545 26% 4 500 3 548 79%
автомобили

в. Застраховки и 4 000 2 078 52% 2 100 1 147 55%
охрана на имуществото

г. Офис консумативии 30000 11 172 37% 26000 35495 137%
сервиз
д. др)ги разхоци 20 400 4 162 20%

г. Административни

5. Разходи по
дейноспа на УС

Част Г  РЕЗЕРВ ~
от (А+Б+В)J

ВСI4ЧКО РАЗХОдИ

Нети” разходи:

5 000

7 500

45 000

26 500

0

527 213

527 213

2 717

2 308

7 332

5 475

0

531 793

531 793

54%

31%

21%

0

101%

101%

13 200

15 000

40 000

17 500

0

556 468

556 468

12 060

4 924

30 730

5 892

0

501 058

501 058

91%

33%

77%

34%

о

90%

90%
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Приложение 4 Справка за финансовите средства на НдЕФ кьм 31.12.2021

Приложение 4

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА НА НДЕФ КЪМ 3 [. I 2.2021

Наличии парични средства в банковите сметки н каса на
НДЕФ: 14,627,359 BGN

Сума на депозиранпте средства в дена, сьгласно Таблица 1 0.00 BGN

Всичко дена кьм 31,12.2021
година

Таблица I: Месечни
депозити в лева:

14,627,359 BGN

!‘~b на Дата на Главница Очаквана лихва Падеж Годишен
депозитна депозиране за периода лихвен % за

сметка периода

U
п
U
El
11
U
El
El
El
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ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

до Управителния сьвет на
НАIЩОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНд
гр. София

доклад относно одита на финансовия отчет

Мнение

Ние извьршихме одит на финансовия отчет на НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН
ЕКОФОНд (,,Фонда”), съдържащ отчета за финансовото сьстояние кьм 31 декември 2021 г.
и отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход и отчета за паричните потоци
за годината, завьршваща на тази дата, както и пояснителните приложения кьм финансовия
отчет, включващи и обобщено оповестяване на сьществените счетоводни политики.

По наше мнение, приложеният финансов отчет дана вярна и честна представа за
финансовото сьстояние на Фонда кьм 31 декември 2021 г., неговите финансови резултати от
дейноспа и паричните му потоци за годината, завьршваща на тази дата, н съответствие с
Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от ЕС и бьлгарското
законодателство.

База за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски
стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допьлнително н
раздела от нашия доклад «Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет”. Ние сме
независими от Фонда н сьответствие с ,,Международния етичен кодекс на професионалните
счетоводители (включително Международни стандарти за независимост) на Съвета за
международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕСу’, заедно с етичните
изисквания на Закона за независимия финаисов одит, приложим н Бьлгария, като ние
изпълнихме и наiпите други етични отговорности н съответствие с тези изисквания. Ние
считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатьчни и уместни, за да
осигурят база за нашето мнение.
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друга информация, различна от финанеовия отчет и одиторския доклад вьрху
него

Ръководството носи отговорност за другата информация. другата информация се
състои от доклад за дейноспа, изготвен от ръководството сьгласно Закона за счетоводството,
но не включна финансовия отчет и нашия одиторски доклад вьрху него.

Напiето 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
изричио посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено. Вьв врьзка с нашия одит
на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в тона да прочетем другата информация и
по този начин да преценим дали тази друга информация е н сьществено несъответствие с
финансовия отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин
изглежда да съдържа сьществено неправилно докладване. В случай че на базата на работата,
която сме извьршили, 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 н тона отношение.

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление за
финансовия отчет п

Рьководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на
този финансов отчет н съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане
(МСФО), приети от ЕС и бьлгарското законодателство, както и за такава система за вьтрешен
контрол, каквато рьководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на
финансови отчети, които не сьдьржат сьществени неправилни отчитания, независимо дали
дьлжащи се на измама или греiыка.

При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване
на способноспа на Фонда да продьлжи да функционира като действащо предприятие,
оповестявайки, когато тона е приложимо, въпроси, свьрзани с предположението за действащо
предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо
предприятие, освен ако рьководството не възнамерява да ликвидира Фонда или да
преустанови дейността му, или ако рьководството на практика няма друга алтернатива, освен
да постъпи по този начни. П

Лицата, натоварени с общо управление, носят отговорност за осъщестняването на
надзор над процеса по финансово отчитане на Фонда. П

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно тона дали
финансовият отчет като цяло не сьдьржа сьществени непранилни отчитания, незанисимо дали
дължащи се на измама или грецiка, и да издадем одиторски доклад, който да нключна нашето ‘]
одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е
гаранция, че одит, извьршен н сьотнетствие с МОС и Закона за независимия финансов одит,
нинаги ще разкрина сьществено непранилно отчитане, когато такова сьществува. Неправилни
отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ано
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би могло разумно да се очаква. че те. самостоятелно или като съвкупност. биха могли да
окажат влияние върх~ икономическите решения на потребителите. вземани вьз основа на този
финансов отчет.

Като част от одита в съответствие с МОС. ние използваме професионална преценка
н запазваме професионален скептицизьм по време на целия одит. Ние също така:

— идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания
вьв 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 достатьчни и уместни. за да осигурят база за нашето мнение. Рискът
да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане. което е рез~лтат от измама. е повисок.
отколкото риска от съществено неправилно отчитане. което е рез~лтат от грешка, тъй като
измамата може да включва тайно споразумяване. фалшифициране. преднамерени пропуски.
изявления за въвеждане на одитора в заблуждение. както и пренебрегнане или заобикаляне на
вътреазния 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 ефективноспа на вътрешния контрол на Фонда:

— оценяваме уместноспа на използваните счетоводни политики и разумноспа на
счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от
ръководството:

достигаме до заключение относно уместноспа на използване от страна на
рьководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо
предприятие и. на базата на пол~ чените одиторски доказателсТва. относно това дали е налице
съществена несигурност. отнасяща се до сьбития или ~словия. които биха могли да породят
значителни сьмнения относно способноспа на Фонда да продължи да функционира като
действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е налице съществена
несигурност. от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския си доклад кьм свьрзаните
с тази несиг~рност оповестявания във финансовия отчет или в случай че тези оповестявания
са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на
одиторските доказателства. получени до датата на одиторския ни доклад. Бьдещи събития или
условия обаче могат да станат причина Фонда да преустанови ф~ нкционирането си като
действащо предприятие;

— оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия
отчет. включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя основополагащите
за него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.

Ние ком~никираме с лицата. натоварени с общо управление. наред с останалите
въпроси. планирания обхват и време на изпълнение на одита и сьществените констатации от
одита. включително съществени недостагьци във вътрешния контрол. които идентифицираме
по време на извършвания от нас одит.

Доклад вьв врьзка с друг” законов” и регулаторнн изiiсквания

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС. описани по
горе в раздела ..друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху
него” по отношение на доклада за дейноспа. ние изпълнихме и процедурите, добавени към
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изискваните по МОС. съгласно Указанията на професионалната организация на
дипломираните експертсчетоводители и регистриранкте одитори в България — Институт на
дипломираните експертсчетоводители (ИДЕС). Тези процедури касаят проверки за
наличието. както и проверки на формата и сьдьржанието на тази друга информация с цел да
ни подпомогнат във формиране на становище относно тона дали др~ гата информация включна
оповестяванията и докладванията. предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството’
приложим в България

С,паповнще във връзка с ч.’,. 37, ал. бо”’ Закона за счепzоводспизото

На базата на извършените пропед~ ри. нашето становище е. че:
(а) кнформацията’ включена в доклада за дейноспа за финаисовата година. за която

е изготвен финанеовият отчет’ съответства на финансовия отчет.
(б) докладът за дейноспа е кэготвен в съответствие с приложимите законови

изисквания: и
(в) в резултат на придобитото познаване и разбиране на дейноспа на Фонда и

средата. в която той функционира. не сме ‘становили случаи на сьществено невярно
представяне в доклада за дейноспа.

п
Марий Апоетолов . ~iвия динова / U
Управител J»~__._! ‘1~ёiт риран одiIт. • отговорен за

О
~‘ с ~‘

Грант Торитон 00 р ‘г. ~
Одпторско дружест ~

07 април 2022 г.
България. гр. София, б’л. Черни врьх N226

о
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Финансов отчет
Отчет за фпнанеовото съетоянпе кьм 31 лекеiиврн 2021

Актвви

Нетекуши актпви
Машин” и съоръжения

Нетекушв актнвп

Текупвi актив”

Вземан”я

Пари и парични еквивалент”
Текуши активи

Обшо актив”

Паснвн

Текущи пасиви
Финансирания
Задьлжения към персонала и осигvрителни
институции
Тьрговски и други задължен”я
Текуши ПЗСHВH

Пояснение

)

7

8

9.2
10

2021 2020
ХIIл. лв. хнл. лв.

З
1 3

45 1
14627 12703
14 672 12 704

14673 12707

14603 12654

45 45
25 8

14673 12707

Грант Торнтон ООД, одиторско дружество

14673 12707

Вр.и.д. Директор на ИБ на НДЕФ: Li
(Ирена Пенчева)

l7оясненията а” фннансовия отчет от стр. ~4 до стр. 106 пре дс,павчяват неразде.и’а част орг него.

Общо пасив”

“,, ч
Сьставител: _____ ___

(Светлана Павлова) ‘
Дата на отчета: 06 апри L22 г

С одиторски доклад от 07 април ~2

Марий Апостолов, управител
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~и’еЁдоку~~

Отчет за печалбата “л» Загубата В друг»~ Всеобхватен доход за
завырюваща на 31 декечвр» 2021

С ОДИТ0РсКи доклад от 07 април 2022 г

Марий

Cunaug динова РСГисТриран од

Грант ТорнтО~ ООД. Одиторско дружество

Li?
Li
LI
‘)

ci

Пояснение

11

11

11

5,6,11

12
13
14

91
5,6

H
16

ГодВната,

2020
nm. JIB.

3 837

230

300

2

(3 837)
(9)

(194)
(317)

(2)
(3)
(7)

2021
хп.1. JIB.

1 972

229

270

2

(1 972)
(12)

(174)
(295)

(2)
(17)
(1)

Приход~ от Финансирани~я за HРОграми
Приход~ от ФинансИранИя за
административни разходи~ и
~ Развитие
При’ю~ от ВЪнщни ФинансиРани~я на
ПРоекти
При~одu от Финансирания за нетекущи
активи

Разход;~ за Финансиране на гтРоекти
Разхоли за МатеРиали
Разход» за ВЪншни ) СлУп~
Разходи~ за Персонала
Разходи за а~lортиэац~~ на нефинансови
активи
други разходи
Финансови разходи

Нетен резултат за Годиитата

Общо Всеобхватен доход за Год»ииата

иСъставител:
(Светлана Павлова)
дата на отчета: 06 аПрил 2~ г

ИБ на ЫдЕф~

11
‘I

Dl
Вр.и.л. директор на
(Ирена Пенчева)

2соф~
( Рог. N2 032 )



Нагвоiа7еН доеетl,пе.7ен екосЬонд

Отчет за паричните потоци за годината, завършваша на 31 декември 2021

Оператuвна дейност
Пол’ чено целево финансиране Авиационни квот”
Получено це’iево фина”с”ране Малта
Пол~чен” др’ги финансирания
Плащания за финансиране на проект”
Плащания кь~и контрагенти във връзка с
административна издръжка и изпълнение на
проект”
Плащания кьм персонал и осигурителни
ИНСТИТУцИ И
Друг” плащания. нетно
Парнчен поток от оперативна дейност

Нетна промяна в пари и парнчни еквиваленти
Пар” и парични еквиваленти в началото на
годината
Пари и парични еквиваленти в края на
годината

Съставител: ______________________

(Светлана Павлова)
дата на отчета: 06 април 0 2 г.

С одиторск” доклад от 07 април 2022 г

Мар”й Апостолов. ~правител

С”лвия д”нова, регистриран’

Грант Торнтон ООД. од”торско

Вр.”.д. директор на ИБ на
(Ирена Пенчева)

l7оясченияпга кьм финансовия отчет от стр. 74 до стр. 106 предспгаеляват неразде]шо час;;; от него.

2021 2020
хил. лв. хил. лв.

3833
347
255

(1 932)

1 963
632
365

(3 794)

Пояснение

12

7

(229) (348)

(348) (337)
(12)(2)

(1 924) (1 531)

(1 924) (1 531)

12 703 14 234

14 627 12 703
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Тодии’ен доклад за дейноспупа

ПоЯСнСНнЯ към финансовпя отчет

IIпфор’иация п’ Фонда

Националният доверителен екофонд (Фондът) е публичноправна организация.
сьздадена в съответствие с:

l.Межд~народно с~апово споразумение “Дълг срещу околната среда” и
“Дълг срещ~ природ&’ межд’ Правителствата на Република България и
Швейиарската конфедерация. подписан на2З октомври 1995 г.

2.Чл. 36 от Закона за опазване на околната среда (ДВ. бр.63 14.07.1995 г.)
и чл. 66. 67. 68 и чл. 142аз от сега действащия Закон за опазване на околната среда
(обн. ДЕ бр.91 25.09.2002 г.’ изм. и доп. ДВ бр.46 18.06.2010 г.)

3.Наредба за ~стройството и дейноспа на Фонда. приета с ПМС 163 от
14.08.1995 г. (‚ЦВ, бр.74 22.08.1995 г.), изменена с ПМС 96 от 10.05.2004 г. (‚ЦВ. бр’
41 18.05.2004)’ изменена и допълнена с ПМС 185 от 02.09.2010 г. (‚ЦВ
бр.71 10.09.2010) ис ПМС 30] от 19.09.2014 г. (‚ЦВ бр. 8] 30.09.2014)

Фондът е сьздаден за управление на средствата. постьпващи от суапови сделки
“Дълг срещу околна среда и “дълг срещу природа”. от международна ‘гьрговия с предпнсани
емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове. от продажба на квоти за etuucuu на парникови
газове за авиационни дейности’ както и от правителства. международни финансови
инстит’ ции и други дарители’ предназначени за опазване на околната среда на Република
Бьлгария. При осьществяване на своята дейност Националният доверителен екофонд е
независим и се подчинява единствено на вьтрешното законодателство и на ‘иеждународните
договори. по които Република България е страна.

Адресьт на Управление на Фонда е: гр. София 1574’ б~л. «Шипченски проход” JЧ9 67
Б.

Фондъте вписан в регисгьр Б~лстат с ЕМК 121155866.

1.1. Собственост н управленпе

Органите на управление на Фонда са: Управителен сьвет. Консултативен сьвет и
Изпълнително бюро.

В ситветствие с Наредбата за устройството и дейноспа на НДЕФ. приета с ПМС Х9
96 от 10.05.2004 (изм. и доп. с ‚ЦВ ~ 71 от 10.09.2010 и ДВ УЧh 81 от 30.09.2014 г.), сьставьт на
Управителния сьвет на НДЕФ се състои от седем души, в т.ч. председател. двама заместник
председатели и четирима редовни членове, както и трима алтернативни членове.

Конс~лтативният съвет се състои от представители на правителствата и другите
инститvции’ които са предоставили средства или оказват съдействие’ на Фонда, а
Изпълнителното бюро организира дейноспа на Националния доверителен екофонд.

Кьм 31.12.2021 г. ключовиятуправленски персонал се състои от:
Управителен сьвет:

— Председател на УС на НдЕФ —гжа Пенка МолловаСмоленова (Решение
NQ 665 на МС / 19.09.20 18 година);

Поясненияй;а а” финансоеz’я отчет от стр. 74 до стр. 106 apeдс’паблябап; нераздезна час;;; ~п; него.
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Представител на Министерството на околната среда и водите (N4ОСВ) —

заместник  министьр Николай Кънчев. заменен от заместник — минисгър Ренета Колена.
Представителят на Министерството на околната среда и водите е и заместникпредседател на
УС.

— Представител на Министерството на финансите (ГvlФ) — заместник
министьр  Маринела Петрова. . заменена от заместник — министьр Ивайло Христов:

— Представител на Министерството на енергетиката — заместникминистьр
Жечо Станков., заменен от заместник — минис’гьр Ива Петрова:

— Представител на Бьлгарската академия на на~ ките (БАН) — проф. Никола
Малиновски. заместникпредседател на УС:

— Представнтел на екологичните неправителствените организации  гжа
Любомира Колчева — директор на Фондация ~Екообщност”:

— Представител на Националното сдружение на общините в Реп’блика
България (НСОРБ)— гжа Силвия Георгиева.

Изпълнително бюро:
Вр.и.д. директор на ИБ  Ирена Пенчева
Главен счетоводител  Светлана Павлова
Счетоводител  Маринела Желева

Гл.експерт управление на програми  Ивайло Цеков
Ст.експерт ‚правление на програми  Камелия Георгиева
Експерт ~ правление на програми  Елена Каменова. до 04.02.2021 г.

Гл. експерт~правление на проекти инж. Борислав Ivlирков. до 30.10.2021 г.
Експерт)правление на проекти Галина Велева
Технически асистент  Елена Михайлова
Шофьор  Божидар Вълчков

Фондът се представлява от председателя на УС гжа Пенка МолловаСмоленова.
Оперативната дейност се ~ правлява от Вр.и.д. директор на Изпълнителното бюро — Ирена
Пенчева.

Към 3 1.12.2021 г. общият списъчен брой на персонала е 7 лица (за сравнение към
31.12.2020 г. 9).

1.2. Предмет на дейност

дейноспа на Фонда се извършва в съответствие с Наредбата за ~‘стройство и
дейноспа 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.

1. Ликвидиране на замърсявания и увреждания на околната среда, наегьпили в
минало време, включително. без да се ограничава до тона:

2. Намаляване замърсяването на въздуха и ограничаване на изменението на

J7оясненията към финансоеия отчет от стр. 74 до стр. 106 “редставляват неразде~на част о;” него.
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климата. включително. без да се ограничава до тона:
З. Опазване чистотата на водите. включително. без да се ограничава до това:
4. Подпомагане на националната екологична мрежа и опазване на биологичното

разнообразие, вкя. пилотни проекти за възстановяване на типове природни местообитания
5. Други приоритетни области. включени в националната политика в сферата на

опазване на околната среда.

Основните източници на финансиране във Фонда са:
а) Целево финансиране на Инвестиционната програма за климата

(ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА (ИПК)) по РМС 1Ч2 201 26.03.2015 година,
РМС ЗЧ~ 80 11.02.2016 и РМС N 27 13.01.20l7година.:

б) Целево финансиране за пилотна схема на Инвестиционна програма .Jvlинерални
води” по Постановление К~ 322 24.11.2016 г.

в) Постъпления в съответствие с Наредба К21 04.03.2015 година за определяне на
реда и начина за разходване на при’одите от продажбата на квоти за емисии от авиационни
дейности чрез гьрг.

г) Целево финансиране по проект на годишно разпределено количество емисии
между Република България и Република Малта по РМС М9I 75 29.03.2017 г.

2. Оспова за пзготвяые на фпнансовия отчет

Финансовият отчет на Фонда е сьставен в съответствие с Межд~народните LI
стандарти за финансово отчитане (МСФО). разработени и п’блик~вани от Сьвета по
межд~народни счетоводни стандарт” (СМСС) и приети от Европейския сьюз (N4СФО. приети
от ЕС). По смисъла на параграф 1. точка 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за
счетоводството. приложим в Бигария. терминьт ..МСФО. приети от ЕС” представляват
Между народните счетоводни стандарти (МСС). приети в съответствие с Регламент (ЕО)
1606 2002 на Европейския парламент” на Съвета. ч

Финансовият отчет е съставен в бьлгарски лева. ф’нкционалната валута на Фонда.
Всички с~ ми са представени в хиляди лева (хил. лв.),(включително сравнителната информация
за 2020 г.). освен ако не е посочено друго.

През отчетния и сравнителния периоди дейноспа на Фонда беше повлияна от
световната пандемия от Соvid19. В началото на 2020 г.. порад” разпространението на нов
коронавирус (Соvid19) в световен мааааб. се появиха затр~днения в бизнеса и икономическата
дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. На 11.03.2020 г. Световната
здравна организация обяви наличието на пандемия от коронавир~с (Соvid19).

Извьнредно положение е Еъ7гария on; 13 “ар;;; 2020 г. до 13 май 2020 г.
На 13 март 2020 г. Народното събрание взе решение за обявяване на извънредно

положение за период от един месец. На 24 март 2020 г. парламентьт прие «Закон за мерките и
действията по време на извънредното положение. обявено с решение на Народното сьбрание
от 13 март 2020 г.. и за преодоляване на последиците (загл. доп. — ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила
от 14.05.2020 гУ. Впоследствие. извънредното положение бе удължено с още един месец и
остана в сила до 13 май 2020 г.

/7ояснечияnаа кь.ч финансовия отчет ОТ Стр. 74 до Стр. ‘Об предстоныват неразделна част от него.
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Hзвънредна епиде.инчна обстановка в Българня on; 14 май 2020 г. до 31 мар;п 2022
г.

На 13 май 2020 г. Министерският съвет обяв” извънредна епидемична обстановка.
считано от 14 май 2020 г.. която беше удължавана периодично преди изтичането на срока й.
Кьм датата на изготвяне на настоящия финансов отчет. срокът на извънредната епидемична
обстановка е удължен от правителството до 31 март 2022 г.

Ефекп; on; Соуiсl]9 върхт фунаясовия oпzчеп; на Фонда през 2021 г.
flродължаващото въздействие на Соvid19 през 2021 г. беше свьрзано със

закьснения или неспазване на сроковете за изпьлнението на проектите. които се финансират
по администрираните от НДЕФ Програми, както и с ограничения свързани с пътуванията и
осъuiествяването на ~чебния обмен с партньорите по образователните проекти, изпълнявани
по международните програми.

Спазване на прпнц’iпа за дейетващо предприятие

Финансовият отчет е сьставен при спазване на принципа на действащо предприятие
и като са взети предвид възможните ефекти от продължаващото въздействие на пандемията от
коронавирус Соуid19. Вероятно е да има и бьдещи вьздействия вьрху дейноспа на Фонда.
свързани с изпълнението на дейностите по програмите и проектите. правните и договорните
отношения и служителите в резултат на Со’jd19.

Ръководството на Фонда направи анализ и преценка на способноспа на Фонда да
продължи своята дейност като действащо предприятие на база на наличната информация за
предвидимото бъдеще и вземайки предвид продьлжаващото влияние на Соуid19.
Рьководството очаква. че Фондът има достагьчно финансови ресурси. за да продьлжи
оперативната си дейност в близко бьдеще и продължава да прилага принципа за действащо
предприятие при изготвянето на финансовите си отчети.

Ннвеетпцнонната програма за климата стартира на базата на Решение на
Министерски 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.
Финансирането на Програмата продължи и през 2016 и 2017 година съответно с Решения на
Министерски съвет No 80 11.02.2016 и N2 27/13.01.2017 година. Със средствата се финансират
проекти за подобряване на енергийната ефективност на държавни и общински обекти и за
насърчаване използването на електромобили и хибридни автомобили от публичните
инстит’ ции.

Приемането на заявления за изразяване на интерес беше постоянен процес до м.
октомври 2017 година. когато с измененията и допьлненията на ОР се въвежда изиекването за
п’блиюване на покани с определен срок.

През 2021 година е юблик’вана една покана за прием по Схемата за насьрчаване
използването на електромобили в обществения сектор (СЕМ). по време. на която са приети 20
формуляри за кандидатстване. През отчетната година от Комисията за подбор и отчитане
изпълнението на проектите са разгледани 20 формуляра по СЕМ. от които са одобрени 17,
някой от които частично, с които се кандидатства за финансиране на 31 превозни средства: 9

Гiоясненияню кюi финансовця о,пчеп, oiu c;np. ~4 до с;нр. 106 предсР;ав.7яват неразделна част on; него
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електромобила клас MI или NI. б изцяло електрмчески превозни средства категория MI или
NI (бус 6+1:7+1 места): и 16 броя ‘iалки товарни електромобили. категория Lie с надстройки.

По Схема за подобряване енергийната ефективност на сгради и др’ги обекти не са
обявявани покани за прием. поради липсата на средства за финансиране на проектни
предложения. извън рамките на одобрения бюджет по Програмата.

След приключване на пилотната фаза на Инвестiiционна програма “Мпнерални
водп” през 2019 г., през 2020 и 2021 г. не са обявявани покани за прием’ поради липсата на
постоянен източник на средства за финансиране на проекти. През 2021 г. ИБ на НдЕФ работи
активно по намиране и определяне на постоянен източник средства за осъществяване на
постоянно действаща програма за финансиране на проекти по «Стратегия за управление на
дейностите при минералните води” от приложното поле на Закона за водите в рамките на
събраните такси за водовземане на минерални води по чл. 196. ал. 1.

И през 2021 година продьлжи изпълнението на одобрените проекти по Програма
‘ivlикропроекти за климата”. Средствата’ постьпили в съответствие със Спораз~ мението за
прехвърляне на годишно разпределено количество емисии между Република България и
Репvблика Малта и на базата на Решение на Министерски сьвет К~ 175/29.111.2017 г.. се
изразходват за дейности по смекчаване и адаптация кьм изменението на климата. През
отчетната 2021 година са завъртлени и отчетени 5 (пет) проекта с финансовата подкрепа от
IIДЕФ в размер на 241 273.01 лева.

През 2021 година продължи изпълнението на образователен проект за пестене на
енергия в училищата — ‚Мост между действията за климата на европейско и на местно ниво”
(Bridging European and Local Climate Action (BEACON = ФАР). част от широка европейска
инициатива’ подкрепена от Федералното министерство на околната среда на Република
Германия. П

Oтчетната 2021 година беше белязана с променената ситуация в целия свят поради
насгьпилата пандемия на КOВИд19. B тези ‘словия се наложи преформулиране на
конкретните начини за изпълнение на съответните дейности по проекта, промяна в графика на
изпълнение на проекта. както и ~,дължаване на срока на изпълнение на проекта до края на
месец април 2022 година и добавяне на нови дейности за 2022 година. Тези промени бяха
направени в рaмките на межд~народния консорциум и бяха одобрени от възложителя
(Федералното министерство на околната среда на Реп~бnика Германия).

Oсвен работата на учителите с енергийните екипи в 15 училища от 4 общини и
реалното постигане на намалено енергопотребление в училищата благодарение на
промененото поведение на ученици и учители’ проек’гьт има фокус и вьрху усъвършенстване
на взаимодействието между заинтересованите страни и политиките в сферата на
образованието.

Конкретните действия по проекта след настъпилите промени бяха:
Работа на енергийните екипи в петнайсепе училища по проекта с ~,редите за

измерване и действия за промяна на поведението на учители и ученици. Постигнати са
отлични резултати в рамките до 6 — 7 % намалено потребление на енергия за миналия
отоплителен сезон в отделни училища.

]7оясненияпю къ.” финансоеия отчет on: стр. 74 до стр. /06 предстаеляеаnг неразделна час”: от него.
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Изготвен беше анализ на състоянието на темата за ~стойчиво развитие и климатични
промени в програмите на бьлгарските университети. които подготвят учителски кадри.
Отправени са препоръки за следващи стьпки за подобряване на състоянието. Анализьт беi.ие
представен на национален форум. в който участваха представители на fуlОН. Университети.
МОСВ. Синдиката на българските учители. РУО. директори на училища и учители.

През месец април 2021 г. НдЕФ проведе поредният семинари за заинтересовани
страни по проекта. Найважното постижение беше представянето, обсъждането и
постигнатото сьгласие за концепция на l4нициативата за пестене на енергия в ~чилищата и
детските градини. която да бъде предложена за финансиране чрез Плана за възстановяване и
устойчивост и или съответната оперативна програма.

Един месец покъсно. през май. се проведе последният от поредицата семинари за
заинтересованите страни. В него беше представена и формулирана концепция за Национална
програма за образование по устойчиво развитие и климатични промени по инициатива на
синдиката на българските учители и на Националния центьр за повиiлаване квалификацията
на педагогическите специалисти към МОН.

През месец юни 2021 г. се проведе заключителната конференция на проекта. в която
водещи на две от сесиите бяха ~,ченици от българските училища. Участието на Бьлгария в
конференцията беше високо оценено.

Поради тежката сит’ация с пандемичната обстановка в Германия и в Бьлгария се
наложи да бьдат проявени максимална гьвкавост и творчество за провеждане на вирт~ално
учебно пьтуване. домакините от UfU заснеха предварително видео материали за обектите.
които се предвиждаше да бьдат «посетени” и в онлайн сесия проведоха обсъждане с
българските ~, частници.

Издадена беше на български език от водещия партнбор по проекта от Германия и
доставена в НдЕФ и основната публикация на проекта, комиксът «Предизвикателствата на
климатичните промени”. През 2022 публикацията ше бьде разпространена в България.

През 2022 година проектьт ще бъде окончателно завьршен, като дейностите в
училищата ще продьлжават за следващите 5 години миниму.i.

През 2021 г. приключи изпълнението и на другия значим образователен «Проект за
въвеждане на климатични действия в образователната програма на българските училища” по
Европейска инициатива за климата (EUKI). Проектьт е насочен кьм повишаване
информираноспа на учениците по темите за климата и енергията и поконкретно кьм
проблемите на икономията на енергия в бьлгарските училища чрез промяна на поведението в
тях. посредством предвидените З (три) основни дейности: обучение на обучители в Берлин и
София; об)чение на учители и работа на терен в училища в България. Посредством
разработването на учебни планове и материали за обучение се цели:

. Повишаване капацитета на основните целеви групи. отговорни за
изпълнението на образователни програми  учители, представители на академичните среди,
които са ангажирани с об~ чение на учители, както и местни власти.

. Подобряване на цялостната интеграция на свьрзани с изменението на климата
политики чрез подпомагане развитието и разпространението на найдобри практики и
политически подходи.

. Институционализиране на програмите за квалификация на учителите — от
тези за пред~ чилищно образование до 7ми клас. както и да направи принос кьм националните
стратегически документи, свързани с климата.

Гlояснения,па кьм финансовия Отчет ОТ стр. 4 до стр. 106 “редс”;авлява,п неразделна част oin него.
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. Разработването на програм» за квалификация на учителите от обучителите
на учители в сьтрудничество с учители.

. Подготвянето на образователни пакети  за детска градина, за начално
училище и за основно училище. вил. брошvри. рьководства. образци и др.

. Повишаването на информираноспа относно въпроси и действия. свързани с
климата — запознаване на местите власти и ангажирането им с процесите в техни училища.

. Подпомагане на vсилията за предоставяне на информация и повицзаване на
информкраноспа на ~чениците. преподавателите и родителите относно енергийната
ефективност чрез медийни и публични събития.

През 2021 година изпълнението на проекта премина през няколко сьществени
ключови дейности и беше завършен и отчетен ~ спешно:

Работата във всички училища се изпълняваше по план и с много добри рез~лтати.
Въпреки първоначалните затруднения в много от училищата работата продьлжи като
~чителите получиха и подкрепа с подходящи рес”рси за онлайн обучение от вьвлечените в
проекта университетски преподаватели.

През февруари 2021 г се проведоха финалните семинари с учителите;
А през април 2021 се проведе и заключителната конференция. Тъй като поради

пандемичната обстановка нямаше възможност за провеждане на присъствено събитие.
конференцията се проведе като виртуална среща. Но за осигvряване на условия за споделяне
на постиженията по проекта за нейното провеждане беше издаден комплект от издания сьс
споделен опит общо З издания. съставени от университетските преподаватели и съдържащи
материал” на участвалите учители и ~ ченици.

Освен образователните проект” ИБ на НДЕФ yiаства ин изпълнението на следните [1
международни проекти:

т ..Проект ..Тройно А  Подсилване на вери гата на стойноспа на проектите за
енергийна ефективност в ранните им етапи” по програма Хоризонт 2020”

През 2021 година изпълнението на проекта, в който НДЕФ беше поканен за партньор II
в консорциум по Програма Хоризонт 2020. значително напредна. Водещ партньор по проекта
е Техническият университет в Атина. Партньори по проекта са още 10 организации в т.ч.
НПО. изследователски звена инвестиционни фондове и банк” от още 7 дьржави: Гърция. H
Германия. Чехия, Литва. Италия. Испания и Холандия.

Целта на проекта е генериране на иновативни схеми за финансиране и инструменти
за стандартизация с цел мобилизиране на капитали. чрез използване на целеви фондове.

През 2021 година бяха изпълнени голяма част от основните дейности по проекта:
. Беше актуализирана Базатаданни за основните рискове пред проектите за

енергийна ефективност:
. Беше изградена и надградена платформата за оценка на проектите за

енергийната ефективност;
. Бяха проведени поредица от ~ебинари за повишаване капацитета на

заинтересованите лица. включително и уебинар за ~леснение на работата с Платфор’иата
“Triple М:

ГIоясненията къзг финансовия от чей; тп стр. 74 до стр. 106 предстаеляват неразделна часд;а on; него.
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. Основна предпоставка за ‘‚спешното внедряване на Платформата беше
участието на екипа на НдЕФ в тестването и калибрирането на платформата с проекти от
портфолиото на НДЕФ.

. Бяха идентифицирани 5 (пет) проекта. отговарящи на всички изисквания за
“Triple М проекти.

През 2022 година работата ще продължи с дейности за повишаване на кападитета и
разработване на документи с препоръкк kbM европейските политики за енергийна
ефективност.

> .Лроект ..Общински системи за енергиен мениджмънт. подкрепящи
~стойчивото финансиране на местнкте климатични действия” по Европейска иициатива за
климата (EUKI)”

Проекгът се финансира по Европейската инициатива за климата (EUKI). Водещ
партньор е Фондадия Ценгьр за енергийна ефективност Енефект. Националният доверителен
екофонд е партньор. заедно с Фраунхофер Институт по строителна физика в Германия.

Проектьт има за цел да разработи индивидуален модел за интегрирана общинска
система за енергиен мениджмьнт. основан на добре познатия стандарт за управление на
енергията  iso 5000!. насърчаващ качественото изпълнение на местните дългосрочни
енергийни и климатични стратегии. Целта е този модел да служи и за привличане на
допьлнително финансиране в допълнение към предоставяните от НдЕФ безвъзмездни
субсидии в случай че след пилотното щ прилагане в три общини се докаже ефективността м’

През 2021 г. бяха изпълнени следните дейности:
. Стартира реализирането на модела в избраните три пилотни общини. :
. Приключи разработване на иновативен финансов механизъм за привличане

на частно финансиране, който да се препорьча за приложение в бъдеще от фонда.
. Екипът на НДЕФ активно се включи в осьщественото пътуване да Р.

Германия с дел запознаване с опита на местните власти при прилагането на общински
енергиен мениджмънт.

. През ноември 2021 г. беше проведена Конс~лтативна среща. на която бяха
представени новите подходи и финансови инстр~менти на НдЕФ при финансиране на проекти
за енергийна ефективност — общинска собственост.

> Предефиниран проект N93 “Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и
адаптация кьм изменението на климата в общините в България” по програма “Опазване на
околната среда и климатични промени”, финансирана от Финансовия механизьм на
Европейското икономическо пространство.

Проектът стартира през февруари 2021 година. Oсновната му дел е да подобри
кападитета на местните власти да планират и идентифицират креативни и иновативни
решения за градско развитие. попадащи в стратегиите и общинските планове за смекчаване
въздействието вьрху климата. Водещ партньор е НдЕФ. Партньор от страната донор е
Норвежката асодиация на регионалните и местните власти (КS).

Освен управлението на проекта. другите основни дейности са:
. Подобряване на капацитета за планиране, мониторинг и въвеждане на мерки

за смекчаване и адаптация към изменението на климата в бьлгарските общини — водеща роля
има KS;

‘7ояснеяията кьм фннансовия опгчет от cHap. 4 до стр. ]Об представляеат нерозделна час”; о”; него.
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. Преглед на общински стратегически планове и оценяване на проект”.
идентифициране на проп) ски и необходим” действия в осем общин” и избор на приоритетни
иновативни мерки (проекти за градско развитие) водеща роля има НДЕФ с експертен принос
от кs~

. Изпълнение в осемте бьлгарски общин” на пилотни проект” за иновативни
мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в градското развитие — водеща
роля на Обаtините  партньори:

. Кампании за осведомяване образоване за изменението на климата — водеща
роля има НДЕФ.

През отчетната 2021 година стартира работата по прегледа на стратегическите
общински док)менти. Беше избран консултант. който да подпомогне Общините при
идентифициране на проп)ски в Общинските планове за градско развитие.

През декември 202] г. беше проведено и първото обучение на експертните екип” на
Общините. партньор” по проекта. Така стартираха практическите занимания за оценка на
рисковете от климатичните промени в големите градове ефекта на топлинния остров.
ред) ващите се наводнения от обилни валежи ис) ша с недостиг на вода и градските свлачища.
Партньорите от Норвежката асоциац”я на местните и регионални власти и от Западно
норвежкия изследователски инститvт запознаха участниците с изготвения от тях доклад за
международния опит и добри практики. Паралелно с това българския конс’лтант въведе
участниците в методологията за анализ на съществуващ”те стратегически и планов”
документ” и “зпълнявани проекти в общ”ните. IJ

т Проект ..Българск” фор’ м за енергийна ефективност за смарт финансиране за
смарт сградif’ (веsrnагt)

Проектьт се финансира от Хоризонт 2020. Целта е генериране на иновативни схеми
за вземане на решения и инстрУмент” за стандартизация с дел мобилизиране на капитал”, чрез
използване на целеви фондове. Водещ партньор по проекта е Центърът за енергийна
ефективност ЕнЕфект. Освен НдЕФ. партньори по проекта са още 10 организации в т.ч.
държавни агенци”. общини. НПО от България.

Участието на НДЕФ включва изпълнението на следните дейност”:
е Организиране на семинари за представяне на горепосочените схем” и

“нстрvменти:
. Идентифициране” подпомагане на разработването на пилотни проект” с цел

банково кредитиране.

През 2021 год”на бяха проведени две кръгли маси:
 ..Ролята на финансовите институции за зепения преход”. Беше потвърдено, че

необходимите инвестиции многократно надвишават възможностите и на бюджета, и на
европейските средства и че е важно привличането на частния капитал. което може да стане
само на пазарен принцип. На форума бяха представени политиките и актуалн”те продукт” на
водещи гьрговски банки — УниКредит Булбанк, ОБЕ и ПроКредит Банк, сред които се
откроиха решения за зелени ипотеки. финансиране на МСП. инвестиции в зелена енергия и
електромобилност. и специализирани кредитни линии за обновяване на еднофамилни
жилищни сгради. Приноса на НДЕФ беше обобщен с представянето на новите инициатив” на
Фонда, включващи подбирането на подходящи проектни идеи чрез оценката им в

j7оясненитпа къ.’в финансовия отчет ОР; стр. 74 до стр. 106 предслювiяеап; неразде.iна ЧОС!” ОР? него.
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специализираната платформа “ААА” и директното обвързване на необходимата субсидия за
публични обекти с постигнатите спестявания на енергия.
.  Фор~м ..Инвестиции в ~стойчива енергиг (5 октомври 202! г.). По време на
кръглата маса по проект BesMART представители на отговорните институции разясниха
развитието на НПВУ в последните месеци. като заедно с всички заинтересовани стран” бяха
обединени ~ силия да се предложат варианти за оптимизация на окончателната версия на плана
и да обсъдят. Бяха обобщени планираните реформ” и се създаде общо разбиране за
концепцията и логиката на НПВУ според последната достьпна версии. Изготвени бя\а
препорьки за оптимизиране на проектите към НГIВУ с lien стим~лиране на широко участие от
потенциалните бенефициенти и активизиране на частни инвестиции в енергийна ефективност.
beine предложен механизми за практическо изпълнение на проектите и бяха идентифицира
потенциалните бариери и съответните решения. позволяващи безпроблемно ~,свояване от
крайните бенефициенти.

З. п рочснц в счетоводпата
3.!. Новii стаНларти. нзчепеiтiiя ii разясненля wьм ЧСФО, К(НIТО са плезлн в

сила от I я Н’ар” 2021 ж~.

Фондът е приложил следните нови стандарти. и менения и разяснения към МСФО.
разработени и публикувани от Съвета по междvнародни счетоводни стандарти, които са
задължителни за прилагане от годишния период. започващ на I януари 2021 г.. но нямат
сьществен ефект от прилагането им върх~ финансовия рез’ лтат и финансовото състояние на
Фонда:

. Изменения в МСФО 9. IчIСС 39. МСФО 4. МСФО 7 и МСФО 16 Реформа
на референтните лихвени проценти — Фаза 2 в сила от I януари 2021 г.. приети от ЕС

. Изменения на МСФО 16 Лизинг: Намаления на наемите. свързани с Covid
19 след 30 юни 202! г., в сила от I anpun 202] г.. приет от ЕС

3.2 Стаiuартн, изменения и ра ннсцелия. ко”то Все (ицс не са н. незл H В си. I~’ H “C

се “р”лагат от по—раню’ дата от Фонда

Към датата на одобрение на този финансов отчет са п)бликувани нови стандарти,
изменения и разяснения към сьществуващи вече стандарти, но не са влезли в сила или не са
приети от ЕС за финансовата година, започваща на I януари 2021 r., нн не са 6JНГТ пргн’оженнт
от норанна дата от Фонда. Не се очаква те да имат съществен ефект върху финансовите отчети
на Фонда. Риоводството очаква всички стандарти и изменения да бъдат приети в
счетоводната политика на Фонда през първия период. започващ след датата на влизането им в
сила, без прилагането им да има съществен ефект върху финансовия резултат и финансовото
сьстояние на Фонда.

Промените са свързани със следните стандарти:
. Изменения в МСФО 3 Бизнес Комбинации. N4СС 16 Имоти, машини и

съоръжения, МСС 37 Провизии. ~,словни задьлжения и условни активи в сила от I януари 2022
г.. приети от ЕС

. Годипjни подобрения 20182020 г. в сила от I януари 2022 г.. приети от ЕС

. Изменения в МСФО 17 Застрахователни договори в сила от I януари 2013 г..
приет от ЕС

Тiоясненияп,а към фина.чсовия отчет от с~пр. 4 до стр. 106 предспювiява,п неразделна част от него.
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. Изменения в МСС I Представяне на финансовмте отчети: Класификация на

пасивите като тею щи и нетекущи. в сила от I ян ари 2023 г.. все още не е приет от ЕС
. Изменения на МСС I Представяне на финансовите отчети. МСФО Изявления за

приложение 2: Оповестяване на счетоводни политики, в сила от I януари 2023 г.. все още не
са приети от ЕС

. Изменения в МСС 8 Счетоводна политика. промени в счетоводните
приблизителни оценки и грешки: Определение на счетоводни приблизителни оценки. в сила
от I ян~ари 2023 г.. все още не са приети от ЕС

. Изменения в МСС 12 Данъци върх~ дохода: Отсрочените данъци свързани с
активи и пасиви произтичащи от единични транзакции в сила от I янvари 2023 г. все още не
са приети от ЕСИзменения в МСФО 17 Застрахователни договори: Първоначално прилагане
на МСФО 17 и МСФО 9— Сравнителна информация в сила от I януари 2023 г.. все още не са
приети от ЕС.Счетоводна политика

4.1. OGuni положения

Найзначммите счетоводни политики. прилагани при изготвянето на този финансов
отчет. са представени подолу.

Финансовият отчет е изготвен при спазване на принципите за оценяване на всички
видове активи. пасиви, приходи и разходи. съгласно МСФО. Базите за оценка са оповестени
подробно поната’гьк в пояснителните бележки към финансовия отчет.

Следва да се отбележи. че при изготвянето на представения финансов отчет са
използвани счетоводни оценки и доп~скания. Въпреки че те са базирани на информация,
предоставена на ръководството към датата на и готвяне на финансовия отчет. реалните
рез~лтати могат да се различават от направените оценки и допускания.

4.2. Прелетавипе “а фипансовия отчет

Финансовият отчет е представен в съответствие с МСС I ..Представяне на финансови
отчети”. Фондьт е приел да представя отчета за печалбата или зао бата и другия всеобхватен
доход в единен отчет.

4.3. Сделкн в чтждестраiiпа ва.i~та

Сделките в чуждестранна валута се отчитат във ф~ нкционалната валута на Фонда по
официалния обменен курс към датата на сделката (обявения фиксииг на Бьлгарска народна
банка). Печалбите и загубите от курсови разлики, които вьзникват 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 валуга, 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.

i7оясненията kbJI финансоеия ОНГЧеНГ OH? CHIP. 74 до стр. 106 предспювлява’” неразделна част от него.
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4.4. прнходи от финанспрания

Приходи от финансирания се прнзнават. когато има значмтелна сигурност. че
финансирането ще изпълни условията. при които то е отп~снато.

Финансиране. целящо да обезщети Фонда за текущо вьзникнал» разходи се признана
нато приход в същия период. в който са вьзникнали съответните разходи. чието компенсиране
е цел на финансирането: направените разходи. свьрзани с изпълнение и отчитане на
финансираните проекти за опазване на околната среда и административните разходи за
издръжка и управление на предоставените средства от НДЕФ.

Финансиране. целящо да компенсира Фонда за направени разходи по придобиване
на нетекущи активи. се признана нато приход от финансиране пропорционално на начислената
за периода амортизация на активите, придобктм с полученото финансиране.

4.5. Прп’олп О! ЛН’ВЫ

Приходите от лихви се отчитат текицо по метода на ефективната лихва. сьгласно
изискванията на МСФО 9 ..Финансови инструменти’. Представени са н отчета нетирано. като
намаление на финансовите разходи.

4.6. Оператнвпи аэ’оли

Оперативните разходи включват бюджетни разходи за финансиране на
инвестиционни проекти на бенефициенти, бюджетни разходи за изпълнение на проекти. по
които Фондът е бенефициент и административни разходи. Те се признават като текущи
разходи на датата на вьзникването им и се отнасят към финансиранията. с които са свьрзани.

Бюджетните разходи за финансиране на проекти на бенефициенти по
инвестиционните програми на Фонда се отнасят ки всеки проект при възникването им. Тези
разходи се извършват в съответствие със сключените договори с бенефициенти и изпълнители
и включнат:

• безвъзмездната финансова помощ. предоставена на бенефициентите в ситветствие
с одобрените от УС бюджети на проектите и сключените договори с бенефициенти и
изпьлнители по ~,правляваните от Фонда програми. Размерът на предоставената безвъзмездна
финансова помощ се определя след разглеждане на отчетите на бенефициентите и определяне
на допустимите разходи по проектите от експертите на Фонда и се потвьрждава от вьншните
одитори;

• разходи. свързани с плащания ки вънп~ни контрагенти нъв връзка с изпълнението
и отчитането на проектите, н тм. консултантските усл~ ги. свързани с подготовка и съглас~ ване
на тръжната документация, осьществяване на последнащ контрол на проведената процед~ ра и
възложен одит на изпълнението на проекта.

Бюджетните разходи за изпълнение на проекти. по които Фондьт е бенефициент се
отнасят кьм всеки проект при възникването им. Тези разходи се извършват н съответствие сьс
сключените договори с донорите и изпълнителите и се извършват в съответствие с одобрените
бюджети за преки разходи. В бюджетните разходи за изпълнение на проекти се включнат:

Поясненияпаа кьм фйнансовия о;пчеп; on; стр. 3 до стр. 106 представлява’п неразделна Ч0Сп2 О”? него.
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разходи за възнаграждения. които представляват часпа от раз’одите за заплати и
осигуровки на на експертите. изпълняващи проектни дейности. определен” в съответствие с
отработеното време по всеки проект:

разходи за външни ‘сл’ги. които представляват хонорари на вънLuни експерти за
изготвяне на учебни помагала учебни помагала и vчастие в обучения;

‘разходи за пътувания. които включнат командировки на експерти и участници в
проектите в страната и чужбина:

• др~ ги разходи. свързани главно с дизайн и отпечатване на учебни помагала и
организиране на обучения.

Административните разходи. свързани с управленмето на програм” и проект”. се
отчитат по икономически елементи в следните категории:

. Разходи за материал» — включнат електроенергия и топлинна енергия. канцеларски
и др~гм материали за по.пдръжка на офиса, материал” за поддържане на автомобилите:

. Разходи за вънiвни услуги — включват юридически и преводачески ~сл~ги.
счетоводни усл~ги. раз~оди зателефони, интернет. пощенскм и к~риерски ‚сл)ги. поддръжка
на ПТ системи. охрана. застраховки и др.;

. Разходи за амортизации — отчетеното изхабяване на дълготрайни материални и
нематериални актив”:

. Разходи за персонал  начислените средства за вьзнаграждения и осиг~ровки за
всеки член на персонала на Фонда:

. друг” разходи — разходи за командировки’ организация на събигия. обслужване на
банков” сметки.

Административните разходи се определят като преки и разпределяеми.

Преките административни разходи са свързани с изпълнението на конкретен проект
“ли програма и се огнасят кьм тях в момента на признаването им. Те включват:

. Разходи за материал” — канцеларски и др~ ги материал” за организация на събития
по конкретен проект или програма;

. Разходи за външни услуги — хонорари на експерти. възнаграждения на членовеге
на УС и КОП, юридически. преводачески. к~риерски и друг” ~сл~ги. свьрзани с конкретен
проект или програма. както и раз’одите за дейноспа на Управителния сьвет на Фонда:

• Разходи за персонал  начислените средства за вьзнаграждения и осигуровки за
всеки член на персонала на Фонда и на председателя на ‘правителния съвет се разпределят на
база отработеното време по всеки конкретен проект или програма. Във Фонда е вьведена
система за отчитане на отработеното време и се изготвят месечни отчети за отработено време
на персонала no отделните програми и проекти. на база на които всички разходи за
вьзнаграждения и осигуровки се отнасят no кoнкретни програм” и проект” в момента на
признаването им. Не се дощ ска разхoди за персoнал да се отчитат като разпределяеми
административни разходи:

. друг” разхoди —разходите за командировки и събития се онасят към конкретните
проект” или програм»’ с които са свьрзани в момента на възникването им, банковите разхoди
за валугни разлики се oтнасят кьм конкретните програм” или проекти. с които са свързани
банковите операции.

Разпределяемите административни разходи не могат да се свьржат с изпълнениетo
на конкретен проект или програма в момента на признаването им. Те обезпечават цялoстната
дейност на Фонда и включват:
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‘Разходи за материал” — електроенергия и топлинна енергия. канцеларски и други
материали за подлръжка на офиса, материали за поддържане на автомобили:

• Разходи за външни услуги — юридически и преводачески услуги за общи становища
и дейности. включително подготовка на проектопредложения. счетоводни услуги, разходи за
телефон». интернет, поаtенски и куриерски услуги. поддръжка на ПТ системи. охрана,
застраховки:

• Разходи за амортизации — отчетеното изхабяване на дълготрайни материални и
нематериални активи:

• Др~ ги разходи — свързани с организацията на събития и изготвяне на
проектопредложения. такси за обслужване на банковите сметки.

Разпределяемите административни разходи се отнасят по програми и проект” на два
етапа:

Етап I: Разпределяеми административни разходи за проекти. по които Фондът е
бенефициент

Разпределяемите раз~оди за проект». по които Фондьт е бенефициент. се отнасят
към всеки проект в съответствие с правилата на донора и ~словията на договора за
финансиране. Освен бюджетните разходи по проекта и отнесените преки административни
разходи, които формират собствения принос no проекта’ кьм него се отнасят и разпределяеми
административни разходи до покриване на общата призната сума по отчета на проекта.
включнаща и признати недокументирани разходи (overhead) в размер на 11% за проектите,
финансирани от програма EUKI и 250о за останалите проект”.

Етап 2: Разпределяеми административни разходи за програми, no които Фондьт е
донор

Разпределяемите разходи за програми, по които Фондът е донор, отнасят към
всяка програма на база общото отрaботено време от персонала на Фонда no тези програми, в
ситветствие с месечните отчет» за отработено време на персонала.

Проследяването на изпълнението на преките и непреки оперaтивни аэходи ‘по
отделните програми се извършва на годишна база във Финансовия отчет за изпълнешето на
одобрения от УС на НдЕФ бюджет. Годишният бюджет на НДЕФ се ИЗГQтВ Пи Ого
съблюдавaне на финансови правила за разпределението на средстватa определени
приложимите за отделните програм” Решения Постановления на Министерски съвет и
НаредбаNd от 04.03.2015 г.

4.7. Нечатериалнц актив”

Нематериалните актив” включват програмни продукт”. и интерн гщfl, . е be
отчитат по цена на придобиване, включваща всички плaтени мита. невъзстако и а iа и
направените преки разходи вьв връзка с подготовка на актива за експлоата я, кое
капитализираните разходи се амортизират въз основа на линейния метод пре ц еывя ‘рок
на полезен живот на активите, тьй като се счита, че той е ограничен.

Последващото оценяване се извършва по цена на придобиване, a?k ка с
натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки с ылгга като
разход и се признават в отчета за печалбата или загубата и др~ гия всео хвате д~х~
съответния период.
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Последвашите разходи. които възникват във връзка с нематериалните активи след
първоначалното им признаване. се признават в отчета за печалбата “ли загубата и другия
всеобхватен доход за периода на тяхното възникване. освен ако благодарение на тях акт”вът
може да генерира повече от първоначално предвидените биещи икономически ползи” когато
тези разходи могат надеждно да бьдат оценен” и отнесен” кьм актива. Ако тези условия са
изпълнени. разходите се добавят taM балансовата стойност на актива.

Остатьчната стойност и полезният живот на нематериалните актив” се преценяват
от рьководството към всяка отчетна дата.

Амортизацмята се изчислява. като се използва линейният метод върху оценения
полезен срок на годност на отделн”те актив”. както следва:

. Софт’тр 2 години

. друг” З години

Избраният праг на същественост за нематериалните актив” на Фонда е в размер на
700 лв.

4.8. H ‘10 Г”, “ашинn и съоръж

Имотите. маш”ните и сьоръженията се оценяват пьрвоначално по себестойност,
включва~ца цената на придобиване. както и всички прек” разходи за привеждането на актива
в работно сьстояние.

Последващото оценяване на машиiппе и съоръженмята се извършва по цена на
придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезденка. Направените
обезценки се отчитат като разход н се признават в отчета за печалбата “л” загубата и другия
всеобхватен доход за съответния период.

Последващите разходи. свързани с определен актив от машин” и съоръжения. се
прибавят към балансовата стойност на актива. когато е вероятно Фондът да “ма икономически
полз”. надвишаващи пьрвоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички
друг” последващи разкоди се признават за разход за периода. в който са направени.

Остатъчната сгойност и полезният живот на машин” и съорьжения се преценяват от
ръководството към всяка отчетна дата.

Машин” и съорьжения. придобити при )словията на финансов лизинг. се
амортизират на база на очаквания полезен срок на годност. определен посредством сравнение
с подобни собствени актив” на Фонда’ или на база на лизинговия договор. ако неговият срок
е пократьк.

Амортизацията на машини и съоръжения се изчислява. като се използва линейният
метод вьрх) оценения полезен живот на отделните групи актив”. както следва:

. офис обзавеждане и инвентар —6  7 г.:

. компютри и оборудване —2 3 г.:

. транспортни средства —4 г.

Гiоясненилпаа кьи финансоеця отчет от стр. 74 до стр. 106 предспгаа7яеат нераздеvна част опг него.
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Избраният праг на същественост за машините и съоръженията на Фонда е в размер
на 700 лв.

4.9. Тестове за обез ‘щка па машин” и съоfи)жеыия

При изчисляване на размера на обезценката Фондът дефинира наймалката
разграничима гр~па активи. за която могат да бьдат определен» самостоятелни парични
потоци (единица, генерираща парични потоци). В резултат на тона 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 парнчни потоци. се тестват за обезценка поне
веднъж годишно. Всички други отделни активи или единици. генериращи парични потоци, се
тестват за обезценка. когато сьбития или промяна в обстоятелствата индикират. че тяхната
балансова стойност не може да бъде възстановена.

За загуба от обезценка се признана с~мата. с която балансовата стойност на даден
актив или единица. генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност.
която е повисоката от справедливата стойност, намалена с разходите по яродажба “а даден
актив, и неговата стойност в употреба. За да определи стойноспа в ~ потреба, ръководството
на Фонда изчислява очакваните бьдещи парични потоци за всяка единица. генерираща
парични потоци, и определя подходящия дисконтов фактор с цел калк~лиране 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 сьответния
им рисков профил. оценен от ръководството на Фонда.

Заг~бите от обезценка на единица, генерираща парични потоци, се посочват в
намаление на балансовата стойност на активите от тази единица. За всички активи на Фонда
рьководството преценява последващо дали съществ’ ват индикации за тона, 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. Фнпансов” иiiстрvменты

Финансовите активи и пасиви се признават, когато Фондът стане страна по
договорни спораз~мения. включващи финансови инструменти.

Финансов актив се отписва, когато се заг~би контрол върх~ договорните права,
които съставляват финансовия актив, те. когато са изтекли правата за получаване на парични
потоци или е прехвьрлена значимата частот рисковете и изгодите от собственоспа.

Финансовите пасиви се отписват. когато задължението, посочено в договора. е
изпълнено. е отменено или срокът му е изтекъл.

l7оясненияпза към фина.чсовия о,пчепг от стр. 74 до стр. 106 представляват неразделна част ом; чего.
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Първоначално финансовите активи се отчитат по справедлива стойност. кор”гирана
с разходите по сделката. с изключение на финансовите актив” no справедлива стойност през
печалбата «л» загубата и гьрговските вэемания, ко”то не сюържат съпiествен финансов
компонент. Първоначалната оценка на ф”нансов”те актив” по справедлива стойност през
печалбата или загубата не се кор”г”ра с разходите по сделката. които се отчитат като текvщи
разходи. Първоначалната оценка на гьрговските вземания. които не съдьржат сьществен
ф”нансов компонент представлява цената на сделката съгласно МСФО 15.

В завис”мост от нач”на на последващо отчитане. финансовите акт”в” се
клас»фиц»рат в една от следн»те категори”:

. дългов” инструмент” no амортизирана стойност:

. ф”нансови актив» no справедл”ва стойност през печалбата ил” загубата:
е ф”нансови актив” по справедл”ва стойност през друг всеобхватен доход с

ил” без рекласмф”кация в печалбата “л” загубата в зависнмост дал” са дьлгов” “л”
капиталови м”стр~ мент”.

Всичк” прw.’оди “ раэ’од”, свързан” с ф”нансов”те актмви. ко”тo са признати в
печалбата и зап бата. се включват вьв финансoви разход”. финансов” приход” “л” др~ги
финансов» поэиц”” с “зключение на обезценката на гьрговските вземан”я. кoято се представя
на ред друг” раз’од” в отчета за печалбата “л” загубата.

4.10.1. Фiiаапспви актнвн

Дълговн пнетрументи по амортпзирана стойност
Ф”нансов”те актив” се oценяват no аморт”з”рана стoйнoст, акo акт”вите

изпълняват следните кр”тер”” “ не са определен” за оценяване по справедл”ва стойност през
печалбата и загубата:

‘ фондът ~,правлява акт”вите в рамк”те на б”знес модел. чиято цел е да дьржи
ф”нансов”те активи и да съб”ра техн”те договорн” парични потоц”;

е съгласно дoговорните услoв”я на ф”нансов”я акт”в на конкретн” дат”
възн”кват пар”чн” потоц”. които са ед”нствено плащан”я no главница “ лихва върху
непoгасената сума на главн”цата.

Таэ” категория включва недериват”вни финансов” актив” като заем” и вземан”я с
фикс”ран” «ли огiредел”ми плащания, ко”тo не се кот”рат на акт”вен пазар. След
първоначалното nр”знаване те се оценяват no амoртиз”рана стойност с “зползване на метода
на ефект”вната лихва. Д”сконт”ране не се извьршва. когатo ефекгът от него е несьществен.

Търговекп вземания
Търговск”те вэеман”я са с~ ми. дьлж»м» от клиент” за продадени стоки “л” усл~ г”

“звършени в oбичайн”я ход на сТопанската дейност. Об”кновенo те се дьлжат за уреждане в
кратьк срок и следователно са класифиц”ран” като тек~щ”. Търговските вземан”я се
признават nървоначално в размер “а безусловното въэнагражден”е. освен ако съдържат
значителн” компонент” на финанс”ране. Фондът дьржи тьрговск”те вземан”я с цел сьбиране
на договорните пар”чни потоц” и следoвателно г» оценява по аморт”з”рана стойност, като
“зползва метода на ефективната л”хва. Д”сконт”ране не се “звършва, кoгатo ефектьт от него
е несъществен.

Гlоясненияпаа кь; фгднансовия ОтЧет от стр. 74 до ‘пzр. 106 предс~павзяеа~п неразде7но часпа от него.
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4.10.2. Обеиiенка на финансовпте актив”

I4зискванина за обезценка сьгласно МСФО 9 използват информация. ориентирана
къ’и бьдещето. за да признаят очакваните кредитни загуби — !иодельт за ..очакваните кредитни
загvби.

Финансовите активи. които попадат в обхвата на изискванията. включват заеми и
др~ги дьлгови финансови активи, оценявани no амортизирана стойност. гьрговски вземания’
активи по договори. признати и оценявани съгласно МСФО 15. както и кредитни ангажименти
и някои договори за финансова гаранция (при емитента). които не се отчитат по справедлива
стойност през печалбата или загубата.

Признаването на кредитни загуби не зависи от настьпването на събитие с кредитна
загуба. Вместо тона Фондът разглежда поширок спекгър от информация при оценката на
кредитния риск и оценяването на очакваните кредитни заг~би. включително минали сьбития,
текущи условия. разумни и поддьржащи прогнози. които влияят върху очакваната
събираемост на бьдещите парични потоци на инстр’мента.

При прилагането на тази подход. насочен към бъдецаето. се прави разграничение
между:

. финансови инструменти, чието кредитното качество не се е влошило
значително спрямо момента на първоначалното признаване или имат ниськ кредитен риск
(Фаза 1) и

• финансови инструменти. чието кредитното качество се е влошило значително
спрямо момента на пьрвоначалното признаване или на които кредитния риск не е нисък (Фаза
2)

. ..Фаза 3~ обхваща финансови активи, които имат обективни доказателства за
обезценка към отчетната дата.

12месечни очаквани кредитни загуби се признават за първата категория. докато
очакваните запби за целия срок на финансовите инстр’менти се признават за втората
категория. Очакваните кредитни заг~би се определят като разликата межд~ всички договорни
парични потоци. които се дьлжат на Фонда и паричните потоци. които тя действително очаква
да получи (..паричен недостиг”). Тази разлика е дисконтирана по първоначалния ефективен
лихвен процент (или с коригирания спрямо кредита ефективен лихвен процент).

Изчисляването на очакваните кредитни заг~ би се определя на базата на вероятностно
претеглената приблизителна оценка на кредитните загуби през очаквания срок на финансовите
инстрvменти.

4.10.3. Финансон” пас”ви

Финансовите пасиви на Фонда включнат тьрговски и други задьлжения.

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

l7ояснения;па към финансовия о,пчеп, o;» CHIP. 4 до стр. 106 “редстое~явопz нераздеяна Ч~С”? ОТ НГГО.
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неблагоприятни ~,словия. Всички разходи. свързани с лихви. и промени в справедливата
стойност на финансови инстр”’iенти. ако има такива. се признават в печалбата или заг)бата
на ред «Финансови разходи” или ..Финансови приходи”.

Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност. като се
мэполэва методът на ефективната лихва, с изключе”ие на фкнансови инстрvменти. дьржани
за тьргуване или определени за оценяване no справедлива стойност в печалбата “ли загубата.
койТо се оценяват по справедлива стойност с отчитане на промените в печалбата Или заг~бата.

Търговските задължения се признават пьрвоначално no номинална стойност к
впоследствие се оценяват no а’иортизирана стойност. намалена с плащания по уреждане на
задължението.

4.11. Па ~“ Ii парн LIIIH CKBH валент”

Парите и паричните еквиваленти се състоят от наличните пари в брой. парични
средства по банкови сметки. безсрочни депозити и краткосрочни депозити.

4.12. [lенснонни H КР~ТКОСГ)ОЧН” вьзнагражаепня “а сл~жпiелнте IJ
Фондьт отчита краткосрочнк задължения по компенсируеми отп~ ски. виникнали

поради неизползван платен годишен отпуск в случакте. в които се очаква той да бъдат ползван
в рамките на 12 месеца след датата на отчетния период, през който наетите лица са положили
тр’да. свьрзан с тези отп’ски. Краткосрочните задължения към персонала и осигурителни
инстит’ ции. включват заплати и социални осигуровки.

Фондът не е разработвал и не прилага планове за възнаграждения на служителите
след наюскане.

Краткосрочните доходи на служителите. включително и полагаемите се отпуски. са
включени в текущите пасиви на ред ..Задължения към персонала и осийрителни инстит~ ции”
по недисконтирана стойност. която Фонда очаква да изплати.

4.13. Провнзин, ‚словii” пасив” U ‘C.IOBuJii актив’

Провизиите се признават. когато има вероятност сегашни задьлжения в резултат от
минало събитие да доведат до изходящ поток на ресурси от Фонда и може да бьде направена
надеждна оценка на сумата на задължението. Вьзможно е срочноспа или с~ мата на изходящия
паричен поток да е несигурна. Сегашно задължение се поражда от наличието на правно или
конструктивно задьлжение 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 “ли рьководството е обявило
основните моменти на плана за преструктуриране пред тези. които биха били засегнали.
Провизии за бъдещи загуби от дейноспа не се признават.

С~мата. която се признава като провизия. се изчислява на база найнадеждната
оценка на разходите. необходими за уреждане на сегашно задьлжение кьм края на отчетния
период. като се вземат в предвид рисковете и несигурноспа. свързани със сегашното
задължение. Когато сьществуват редица подобни задижения. вероятната необходимост от

/7оясненията каи фичансовия отчет от стр. 74 до стр. /06 представляват неразделна ЧОСТ ОП’ него.
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изходящ поток за погасяване на задължението се определя. като се отчете гр’пата на
задълженията като цяло. Провизиите се дисконтират. когато ефектьт от времевите разлики в
стойноспа на парите е значителен.

Обезшетения от трети лица във врьзка с дадено задължение. за които Фонда е
сигурен. че ше получи, се признават като отделен актив. Този актив може и да не надвишава
стой носпа на съответната провизия.

Провизиите се преразглеждат към края на всеки отчетен период и стойноспа им се
коригира. за да се отрази найдобрата приблизителна оценка.

В случаите. в които се счита. че е малко вероятно да възникне изходящ поток на
икономически pecvpcu в резултат на текущо задължение. пасив не се признава. Условните
пасиви следва да се оценяват последвашо по повисоката стойност между описаната погоре
сравнима провизия и първоначално признатата сума, намалена с натр~ паната амортизация.

Вероятни входяши потоци на икономически ползи. които все още не отговарят на
критериите за признаване на актив, се смятат за условни активи.

4.14. Несiiгурност на счетоволните прнблизнтелци оценки

При изготвянето на финансовия отчет ръководството прави редица предположения.
оценки и доп’скания относно прнзнаването и оценяването на активи. пасиви. приходи и
разходи.

действителните рез)лтати могат да се различават от предположенията. оценките и
допусканията на ръководството и в редки сл~ чаи съответстват напълно на предварително
оценените резултати.

Информация относно съшествените предположения. оценки и доп~скания. които
оказват найзначително влияние върх~ признаването и оценяването на активи. пасиви.
приходи и разходи е представена подол~.

4.14.1. Обезцспка

За загуба от обезценка се признава сумата. с която балансовата стойност на даден
актив или единица. генерираша парични потоци. превишава възстановимата им стойност.
която е повисоката от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден
актив5 и неговата стойност в употреба. За да определи стойноспа в ,потреба. ръководството
на Фонда изчислява очакваните бьдеши 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
рьководството прави предположения относно бъдещите брутни печалби. Тези предположения
са свьрзани с бъдещи сьбития и обстоятелства. действителните резултати могат да се
различават и да наложат значителни корекции в активите на Фонда през следвашата отчетна
година. В повечето сл~ чаи при определянето на приложимия дисконтов фактор се прави
оценка на подходящите корекции във врьзка с пазарния риск и рисковите фактори, които са
специфични за отделните активи.

Гlоясnенияn;а ка” финансовия отчет on; стр. 4 до стр. 106 “редс;пав~яват неразделна ЧОdП on; него.

93



Годишен док7ад за дейнослнпа

4.14.2. Полезен жi’во~i на амортlвируе’lи актив”

Към З I декември 2020 г. рьководството определя полезния живот на активите. който
представлява очакваният срок на полэването им от Фонда. Преносните стойности на активите
са анализиранк в пояснение 5 и б. действителният полезен живот може да се различава от
направената оценка поради текническо и морално изхабяване, предимно на компюгьрно
обор~дване и софтуер.

5. Маши”и и съорьже нии

Машините и съоръженияга на Фонда включват компютри. транспортни средства и
стопански инвентар. Балансовата стойност може да бие анализирана. както следва:

Транспорт” Стопанск Обiдо
II H

средства инвентар
хил. nB. NIH. Лв.

Отчетна стойност
Салдо към I ян”ари 2021 г. 38 16
Салдо кьм 31 декември 2021
г. 38 16 107
А!иортuзация
Салдо към I ян’ари 2021 г. (38) (16)
Амортизация през периода  

Салдо кьм 31 декември 2021 (38)
г. (16)
Балансова стойност кьм
31 декември 2021 г. 

През предходния период, балансовата стойност е била както следва:

Ком п ютрii
II

обор~лване
хил. лв.

Отчетна стойност
Салдо към 1 ян~ари 2020 г. __________________________________________________
Салдо към 31 декември 2020
г.
Амортпзаиuя
Салдо към I ян~ари 2020 г.
Амортизация през периода
Салдо кьм 31 декември 2020
г.
Балансова стойност кьм
31 декември 2020 г. __________________________________________________

Компютрн
н

оборудване
хил. лв.

53

53

(50)
(2)

(52)

1

х”л. лв.

107 I~I
а
а

(104)
(2)

(106)

1

Транспорт” Стопанск Общо
и it

средства инвентар
хил. лв. хнл. ли. хил. ли.

53 38 16 107

53 38 16 107

(48) (38) (16) (102)
(2)   (2)

(38)
(50) (16) (104)

3   3

i:i
п
п
LI
LI
El

i7оясченияпzа къч финансовия ОТ Ч~йГ от cnyL 74 до стр.
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Всички разходи за амортизация се включени в отчета за печалбата или заг’бата и др’гия
всеобхватен доход на ред ..Разходи за амортизаци&’.

б. Неиатер’iалпп актив”

Нематериалните активи на Фонда включват интернет портал и програмни продукти. които са
напълно агиортизирани кьм 31.12.2020 г. и 31.12.2021 г.

Балансовата стойност може да бъде анализирана. както следва:

Отчетна стойност
Салдокьм I ян~ари 2021г.
Салдо кьм 31 декември 2021

Ачортнзация
Салдокъм I ян~ари 2021г.
Салдо кьм 31 декември 2021

Балансова стойност ки
31 декемвр” 2021 г. _________________________________________________

През предходния период. балансовата стойност е била както следва:

Интернет Програчи”
портал продуктп

хил. лв. жил. riB.
Отчетна етойност
Салдо кьм I януари 2020 г. 38 4 42
Салдо кьм 31 декември 2020 38 4

42
Амортизацпя
Салдо кьм I януари 2020 г.
Амортизация през периода _________________________________________________

Салдо към 31 декември 2020

Балансова стойност ки
31 декемвр” 2020 г. 

7. Парн ii пар”чпи еквнвалеяти
2021 2020

хлл. лв. жил. riB.

Пояснениsчn;а къ.ч финансовуя отчет от стр. 4 до стр 106 предспюв’гя аар~ неразделна час;;; от него.

г

Интернет Програмн” Общо
портал продукт”

жил. лв. жил. лв. жил. riB.

г

38 4 42
38 4

42

(38) (4) (42)
(38) (4)

(42)

г.

Общо

жил. лв.

г.

(38) (3) (41)
— (1) (1)

(38) (4)
(42)

Банкови депозити
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Парични сре ства в банки
Парични средства в брой
Пари и паричнн еквиваленти

НДЕФ няма блокирани пари и парични еквиваленти.

8. Финапсярацця по ‘слов

Не~своената част от финансирането за дейноспа
включва:

 не’своената част от финансирането за дейноспа —

Инвестиционна Програма за Климата (ИПК)
 неусвоената част от финансирането

Минерални води
 не~своената част от финансирането

Авиационни квоти
 не’своената част от финансирането за дейноспа 

Малта
 не’своената част от финансирането

външно финансиране
 не~своената част от финансирането

на нетекущи активи
 не~своената част от фмнансирането

проекти
Балансова стойност “а 31 декември

2757 3896

п6928

899 Li
150

I з

14 603 12654

Промените във финансиранията през периода включват:

Балансовастойностна I ян~ари
Признат приход от финансирания в отчета за печалбата
или загубата и другия всеобхватен доход (пояснение II)
Пол~чени средства по финансирания през периода
други промени
Балансова стойност на 31 декември

2021 2020
х11л. лВ. хIJл. лВ.

Основните източници на финансиране на дейноспа на Фонда включват:
1. Осигурено първоначално целево финансиране от Инвестиционна програма за климата

(ИПК) през 2017 г. в размер на 15 298 хил. лв. за инвестиционни проекти и
административната дейност на НДЕФ. а през 2019 и 2021 г. са осигурени с решения на
УС на НдЕФ оше съответно 5 054 хил. лв. и 4 956 хил. лв. от приходите от продажби
на квоти за емисии на парникови газове от авиационни дейности чрез тьрг по реда на
НаредбаN9l от 04.03.2015 г.

l7ояскепияпю кьл’ фикаксовия отчет от стр. 74 до стр. /06 представляват неразделка часйг от него.
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14626 12702
I I

14627 12703

2021 2020
хнл. лв. хцл. лв.

9979
за дейноспа —

715 716
за дейноспа —

999
по проекти с

85 Li
за придобиване

за завършени
67 62

12654

(2 473)
4 429

14 172

(4369)
3013

(7) (162)
14 603 12 654
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о
LI
U



Наиинолен доееvите7еН екоdюнд

2. Осип ренс целево финансиране от Пилотна схема на Инвестиционна програма
1’4инерал”и води~ в обiц размер на 3 500 хил. лв. за фи”ансиране на инвестиционни
проекти.

3. Оси~ренс финансиране за разходване на приходите от от продажби на квот” за емисии
на парников” газове от авиационни дейности чрез търг по реда на Наредба Х2 1 от
04.03.2015 г., от които през 2021 г. са пол~чени 3 833 хил. лв.

9. Възяагражления на персонала
9.1. Раиолп за персонала

2021 2020
хил. лв. пы. JR.

Разходи за заплати
Разходи за социални оси~ровки __________________________

Разходи за персонала ________________________

9.2. З:иьлжепiiя къ~i персонала и освг~ ри i enini unenu; nun

2021 2020
ХИЛ. JR.

Текущн:
Задължения кьм персонала 15 18
Натр~пани неизползвани отп~ски и осигуровки. свързани с
тях 19 17
Задължения за осий ровки и данъци _________________________

Текупди пенсионнн и други задължения ки персонала _______________________

10. Тьрговски н друпт зилълженля

Задължения към бенефициенти по проект”
Задьлжения кьм достанчици

11. П “ход” от фпнапснрапия non условие

Приходи. отчетени за финансирания на програми
Възстановени разходи за издръжка на фонда
Приходи за финансиране на външни проекти
Приходи за финансиране на нетекупаи активи

12. Ф”нанспране на проекгп

Поясненияпаа ны’ финансовия оiпчеiп OH; стр. ~1 до стр. 106 пред с’павлявара неразде]ша ЧООfl от него.

(251) (268)
(44) (49)

(295) (317)

хил. JiB.

11 10
45 45

2021 2020
хил. лв. хил. лв.

21 2
4 6

25 8

2021 2020
Ны. лв. ХИЛ. JIB.

1972 3837
229 230
270 300

2 2
2473 4369
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Разkодите за финансиране на публични проекти се отчитат по три програми. както следва:

/7оясненията къи фияансовия отчет on, стр. 74 до стр. /06 nредстав7яваiп пераздеiна час”; on; него.
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Програма 2021 г. 2020 г.
хил. лв. хiiл. лв.

Финансиране на публични проекти по Инвестиционна
програма за климата(ИПI{).
Финансиране на пvблични проекти по Пялотна схема на
Инвестиционна програма за минерални води (ИПМВ).
Финансиране на пvблмчни проекти по Програма
“Микропроекти за климата”

Плащанията към бенефидменти за финансиране на публкчните проекти про
следва:

1731 3572

1 8

241 257
1972 3837

Програма

Финансиране на публични проекти по
Инвестиционна програма за
климата(ИПК).
Финансиране на пvблични проекти по
Програма “Микропроекти за климата”

C”ia по
договор за

фitнанспране
с 1IдЕФ

(Обща
стойност с

ДдС)
хnл. лв.

2 109

С)Ма по
договор за

фпнанснране
с НДЕФ (%

от обпдата
стойност)

ХНЛ. ЛВ.

1 797

годината са както

Hзплатен”
средства по

проектн
през

текущата
година

111.1. JIB.

1 691

п
п
о
н
п
LI

250 250 241
2359 2047 1932
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12.1 Фннапсиранс на п~б:iичнп IIpOCKTII no Hнвестнuнoвна nporpawa за к:пiмата (link).

Средствата са за фииансиране на проект” за подобряване на енергийната ефективност на
обект” — публична държавна и/ил” общинска собственост. както и за насърчаване
използването на електромобили и хибридни автомобили.

Разплащанията по договорите за финансиране no Инвестиционна програма за климата (ИПК).
сключени межд~ НДЕФ и Бенефициерите се извьршват по банков пьт от сметка на НДЕФ.

През 2021 г. реално разплатените сvми към бенефециери по проектк от Инвестиционна
програма за климата (ИПК) — Схема “Енергийна ефективност” са в размер на ] 276 хил. лв.

Реално разплатените суми към Бенефециери по проект” от Инвестиционна програма за
климата ИПК) — Схема ~Електромобили” са в размер на 435 хил. лв.

През 2021 година във връзка с изпълнение. финансиране и отчитане на приключил”те своето
изпълнение пvбличните проект” са разходвани и 19488.27 лв. за осьществяване на
предварителен и последващ контрол на изготвените и проведен” тръжни процедур”.
През 2021 година е публикvвана една покана за прием по Схемата за насьрчаване използването
на електромобили в обществения сектор (СЕМ), по време. на която са приети 20 формуляри за
канд”датстване. През отчетната година от Комис”ята за подбор и отч”тане изпьлнението на
проектите са разгледан” 20 форм~ляра по СЕМ. от ко”то са одобрен” 17, някой от които
частично. с които се кандидатства за финансиране на 31 превозни средства: 9 електромоб»ла
клас М I или N 1.6 изцяло електрически превозни средства — категория М] “nu NI (бус 6+! ;7 ]
места);” 16 броя малки товарни електромобили. категория L7е с надстройки.

детайлно описание на изплатените през 2021 година разходи за ф”нансиране на проект” по
Инвестиционна програма за климата (ИПК) е представено в таблицата подолу:

Хо на
Бенефициер проект имепроекта

2443

281

Бюджет на Участие на Изразходва
проекта no НДЕФ no н” средства
договора за договора за по проект”

финансиране финансиране през
(Обща (% от текущата

стойностс общата година
JЩС) стойност) (2021)

обект no ОП 3  Модернизация»
внедряване на мерки за енергийна 418 379.64 294 798.05 284 669.27

ефект”вност на ОД3 ,,Ангел
Каралийчев”. гр. Стражица” I
Изпинение на мерки за енергийна I
ефективност в сградата на ДКЦJ, 454 359.28 386 205.39 364 429.23
гр.Червен бряг, обл.Плевен

l7ояснеiппппа ,‘~ъ’i финансовия отчет от Стр. 4 до стр. 106 nредсi,тав~яаан; неразделна част Ой; него.
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Бюджет на Участие на Изразходва
проекта по НДЕФ no ни средства

No на договора за договора за no проекти
п ~екта Бенефициер проект! име финансиране финансиране презр (Обща ( % от текущата

стойност с общата година
ДДС) стойност) (2021)

лв. лв. лв.
Внедряване на мерки за енергийна

339 ефективност на ДКЦПоликли”ика 800 896.68 680 762.38 627 074.18
.гр.Казанлък

Общо за СЕЕ на пик 1 673 635.60 1 361 765.82 1 276 172.68

Проект I име Брой Фактически
превозни размер на
средства фiiнансирането

през 2021 г.
А. Електромоб”ли кат. Ml (4+1 Места) “ли кат. Ni
ЕМ 037 Проект за насърчаване нэполэването на 1 20 000.00
електромобили  Столичен инспекторат към Столична
община (кат. Ml)
EM 054 Проект за насьрчаване използването на 1 20 000,00
електромобили  Столмчен инспекторат кьм Столична
община (кат. Ml)
ЕМ 055 Проект за насърчаване използването на 1 20 000.00
електромобил”  Община Сливен (кат. NI)
ЕМ 063/ Проект за насьрчаване използването на 1 20 000.00
електромобил”  Община Русе (кат. NI)

ЕМ 080/ Проект за насърчаване използването на 1 20 000.00
електромобили — КПКОНПИ (кат. MI)
ЕМ 086/ Проект за насьрчаване използването на 1 20 000.00
електромобили  Община Самоков (кат. NI)

ЕП 087/ Проект за “асьрчаване използването на 2 40 000.00
електромобили  Община Габрово (кат. Ml)
Б. Изняло електрiiческв превозни средства,
категория L7е
ЕМ 027/ Проект за насьрчаване използването на 2 30 000.00
електромобили  Столична община
ЕМ 061/ Проект за насьрчаване използването на 1 20 000.00
електромобили  Община Белослав
ЕМ 070/ Проект за насърчаване използването на 1 21 107.00
електромобили  Община Копривщица
ЕМ 071/ Проект за насърчаване използването на 1 20 724.50
електромобили  Община Неделино

Тiоясненияйю към финансовия отчет от стр. 74 до с;пр. 106 предспгавляеа~п неразделна ЧОСТ Опг него.
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ЕМ 074/ Проект за насърчаване използването на i 20 978.00
електромобили  Община Раковскм
ЕМ 076/ Проект за насърчаване използването на i 21 734.50
електромобили  Община Кнежа
ЕМ 077/ Проект за насърчаване използването на i 20 978.00
електромобили  Община Балчик
ЕМ 078/ Проект за насърчаване използването на i 20 000,00
електромобили  Община Смолян

ЕМ 083/ Проект за насърчаване използването на i 22 750.00
електромобили  Община девин

ЕМ 088/ Проект за насърчаване използването на i 22 993.50
електромобили  Община Ямбол
ЕМ 089/ Проект за насърчаване използването на 2 43 884.00
електромобили  Община Бургас
В. “Plugin” хибрщни превоэн” средства

ЕМ 052 Проект за насърчаване използването на i 10 000,00
електромобили  Столичен инспекторат към Столична
община
Общо за електр’iческв п “Plugin” хiiбрiцнп превозни 22 435 158.50
средства

12.2 Фнiiаяеiiране на я’ блпчня проект” no Пнлотпа схема на I’Iнвестицпониа програча
За миiпералня вод”.

Изразходването на средства по тази програма се основава на Постановление на МС N2
322/24.11.2016 г. Те са за финансиране на екологични общински проекти. водещи до
оползотворяване на топлинната енергия на минералните води.
През 2020 и 2021 г. не са изпълнявани проекти по Т4нвестиционната програма ..Минерални
води” след приключнане на пилотната фаза на изпълнението й.
През 2020 година във врьзка с изпълнение. финансиране и отчитане на приключилите своето
изпълнение през 20]9 г. пvблични проекти са разходвани и 7,560 лв. за осьществяване на одит
на изпълнените проектни предложения през пилотната фаза на ИПМВ.

12.3 Фяnаi’снране “а п’блiiчiiii проект” no Програма “i’1”кропроекти за клциата”.

На базата Решение на МС N~ 175 / 29.03.2017 г. и на Споразумението на прехвърляне на
годишно разпределение на количество емисии (Aiuuial emissions allocations —AEAs) в рамките
на НдЕФ е инСтитуционализирана Програма “Микропроекти за климата”. Средствата по тази
програма се изразходват за малки проекти, подпомагащи смекчаването на неблагоприятните
климатични промени и адаптацията към тях. През 2021 г. са завършени и изплатени пет
проекта no ПМПК, стартирали през 2019 и 2020 г.
Детайлно описание на oтчетените “рез 2021 година разходи за финансиране на проекти no
ПМПК е представено в таблицата подолу:

Гiоясненияйzа към финансовия отчет on; стр. ~4 до стр. 106 пре дс,nаеляваn; нераздеяна част ой; него.
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Гlояснеяияйю къ.и фунансовия отчет on; стр. 74 до стр. 106 представлявап; неразде7ча част от него.
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Изразходванн
Сума по средства по

J$~ договор за проект”
проект фпнансиране (финанспране)

Бенефицiiер/ проект! “ме с НдЕФ) “рез текуцдата

год’iна_(2021)
РСБалканкаПредложение за промяна на

022 горската нормативна база и адаптирането 49,95500 49,955.00
й към промените в климата

ДобричВъвеждане и усъвършенстване

О25~ системи за разумно нефективно 5000000 41,318.01
управление на енергиините ресурси в
училище
Сдружение “ГоричкаГората и

028 климатмчните промени’ никална 50,000.00 50,000.00
образователна кампания за vченици

БАНАвтоматизация на отоплителната
инсталация и оптимизиране

030 потреблението на топлоенергия в сградата 50,000.00 50,000.00
на МНББАН. бл.23 “а 1Iаvчен комплекс на
БА НJУкм
ГабровоИзграждане на Интегрирана

032 система за сграден мениджмънт за 50,000.00 50,000.00енергиино ефективно ~ правление на ОДЗ
“Първи юни’. гр. Габрово

Общо за Проект” по ПМПК 249,955.01 241, 273.01
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п
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Наитаниен довеоцп;е.тен иоd~ояд

13. Разхоли за материал”

2020
хl1л. лВ.

Топлоенергия и електроенергия (5)
Гориво. масла и части за автомобили (1)
Офис материали (1)
др~ги __________________________

14. Разхолы за ubtiniiiu ‘e.nr1i

Конс’лтантски ~ слуги
Сервизно обслужване
Одиторски услуги
Застраховки и охрана
Комуникационни услуги
други ________________________________

15. Др’ гн разхоли

Разходи за командировки
Други ________________________________

16. Финансови “~НХОдII H paxon”

Финансовите разходи са 2 хил. лэ.. като те представляват главно разходи за банкови такси и
разходи по валутни операции. През текущия период са отчетени и финансови приходи от
лихви по банковите сметки на Фонда в размер на I xun. лв.. като в настоящия финансов отчет
те са представени компенсирано.

17. Сделки си свьрзан” лица

Свьрзани с Фонда лица са ключовият , правленски персонал.

Ако не е изрично упоменато. транзакциите със свьрзани лица не са извършвани при специални
условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.

Ключовият управленски персонал на Фонда включна членовете на Управителния съвет.

Възнагражденията на ключовия управленски персонал се сьстоят от следните разходи:

Поясненияпи’ към финаясовия о;пчен; от стр. 74 до с;пр. 106 пред спгае.чяват неразделка часяi от него.

2021
хил. лв.

(4)
(1)
(2)
(5) (2)

(12) (9)

2021 2020
хил. .iв. х’iл. ли.

(63) (162)
(34) (11)
(29) (10)
(13) (3)

(8) (4)
(7) (4)

(174) (194)

2021 2020
‘ил. лВ. хил. лВ.

(12) (2)
(3) (1)

(15) (3)
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2021 2020
IHJ. .1B. XUn. nB.

Краткосрочни възнаграждения. в т.ч. осигуровки 21

18. Каг, его ри п ф п на “со в” a 10 “6” п”ас” в”

Балансовите стойности на финансовите активи и
в следните категории:

хнл. JIв. ХILR. JIB.

Фннансови актпвп
Пари и парични еквиваленти
Вземания
Финансови активи. отчитани по
стойност

Фпнансови паспвв
Търговски и .apvru задължения
Финансови пасмви. отчитани по
стойност

19. Оеновнu рпскове скьрзая” е дейноетта “a Фoina
19. I Рискове, свързаии е оперативнната дейноет

Цели и политика на рьководетвото по отношение ~ правление на риска

Фондъте изложен на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти.
Найзначимите финансови рискове. на които е изложен Фонда. са пазарен риск. кредитен риск
и ликвиден риск.
Управлението на риска вьв Фонда се осьшествява от централната администрация на Фонда в
сътрудничество с Управителния съвет. Приоритет на ръководството е да осигури
краткосроtнните и средно срочни парични nотоци, като намали излагането си на финансови
рискове.

Найсьществените финансови рискове. на които е изложен Фонда, са описани подолу.

19.2.Пазарен риск

Вследствие на използването на финансови инстр~менти Фондьт не е изложен на значигии
рискове.

46 п
пасиви на Фонда могат да биат представени II

Пояснение 2021 2020

7 14627 12 703

амортизирана

амортизирана

45 

14 672 12 704

25 8
25 8

10

п
11
п
п
п

i7ояснения;па кю; финавсовия оп,че,п оп’ стр. 74 до стр. 106 пре дсмаавлявапz нераздеzна ЧОС~1г от nero.
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Валуiен риск

Поголямата частот операциите на Фонда се осыкествяват в български лева. Транзаьщиите на
Фонда в чуждестранна валута не излагат Фонда на значителен валутен риск.

Лихвен риск

Политиката на Фонда е насочена към минимизиране на лихвения риск при дьлгосрочно
финансиране. Към 31 декември 2021 г. Фондът не е изложен на риск от промяна на пазарните
лихвени проценти.

19.3 Кредцтеи рнск

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.

19.4 Ана:ин на ликвиднпя р~ск

Фондьт посреща нуждите си от ликвидни средства. като ~правлява входящите и изходящи
парични потоци. възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства
се следят за различни текущи времени периоди. Нуждите от ликвидни средства в
краткосрочен. средносрочен и дългосрочен план се бюджегират.

20. Поез н aui ажимен iii BbB врьзка с uiiibnucuucro “a Hпвесгициолиага ирограма за
климата (HHBECTH[tHOHHA ПРОГРАМА ЗА КЛHМАТА (HПК))

Към края на 2021 година по Програмата има 2 сключени договори за финансиране, които все
още не са приключили своето изпълнение. Не~своената част ог финансирането по
I4нвестиционна програма за климата ИПК вьзлиза на 8 290 хил. лв.. като 2 570 хил. лв. от тях
са предвидени за пилотни проекти, а 1 018 хил. лв. са предвидени за схемата за насърчаване
използването на електромобили. Остават 670 хил. лв. за администриране на Фонда.

В периода 01.01.2021 — 31.12.2021 година са завършени изцяло 20 инвестиционни публични
проекта. 17 от конто за електромобили.

И през 2021 година дейноспа на НДЕФ във врьзка с изпьлнението на публичните проекти по
Инвестиционна програма за климата (ИПК) е фокусирана в следните направления:
— Предварителен конгрол на техническите проекти и на тръжните процед~ри. Екофондьт

изпълнява предварителен контрол по трьжните процедури на всички п)блични проекти.
като прави предварителен преглед и съгласуване. както на трьжната до~ментация на
проыед~ рите. така и на техническите проекти за СМР. След успешното завършване на тази
процед~ра и след избирането на изпълнители Фондьт сключва договори с бенефициерите.

— Контрол по фактическото изпълнение и плащания. Фондът извършва проверки на място
при изпълнениего на проектите с цел минимизиране на рисковете. След верифициране и
приемане на извьршените работи и доставки се извьршва повторна документална
проверка. последвани от плащания кьм бенефициерите. Разплащанията по договорите за
финансиране по Инвестиционна програма за климата (ИПК), сключени между НДЕФ и
Бенефициерите. се извьршват по банков пьт.

Поясцения’по към финачсоеия отчет on: стр. 74 до стр. /06 предс:павлявапа неразде.vна час”: от него.
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21. Поет” ангажпменти вьв врьзка с взпьлнениетО “а Програма ЧVlинерални Воли”

През 2021 годмна НДЕФ не осьществява контрол no фактическото нзпълнение и плащанията
no изпълняващите проекти no Програмата, след приключване на пилотната и фаза.

22. [bеги ангажнченг” Във врьзка е илтьлnеiые го “а Програма “Микропроекти за
к.иiмzиа”

Към края на 202] година от НдЕФ са сключени owe 5 договори за финансиране. които все owe
не са приключили на обща стойност 250 000 лв. и един одобрен формуляр на Министерството
на финансите на стойност 50 000 лв. от първата фаза на прилагане на Програмата. който е
отложен от бенефициера. nоради обективни причини.

В периода 0l.0].2020 — 31.12.2021 година са завършени издяло 5 проекта и е изплатена
субсидия в размер на 24! 273.0! лв.

23. Сьбцтия след края на отчетя’вi период II
Не са възникнали коригираади сьбития или значителни некоригира~ди сьбитмя межд’ датата
на финансовия отчет и датата на одобрение за публикуване.

24. Одобрение “а финапсовия ОГ’

Финансовият отчет кьм 31 декември 2021 г. (включително сравнителната информация) е
о об ениnриетот ъководствотонаобаприл2022г.
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ТГоясненияУю къ.и финансоеия отчет от стр. 74 до с~пр. 106 предспааазяват яеразде7на час’;; on; nero.
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Нацинолен доверителен екофонд

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградапiа на ДКЦI,
гр. Червен бряг, обл.Плевен

ЕМ 080 Проект за насърчаване нзползването на електромобили К~КОНПИ (кат. Ml)

ГIоясненията към финансоеия отчет от стр. 74 до стр. 106 представляват неразделна част от него.
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