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Дейност на управителния съвет

Управителният съвет на НДЕФ се състои от седем членове:

• Председател, назначаван от Министерски съвет на Р.

България;

• Представителят на Министерството на околната среда и водите

(МОСВ) – заместник – министър е заместник-председател на УС,

съгласно чл. 8 (1) от НАРЕДБА за устройството и дейността на

Националния доверителен екофонд;

• Представителят на Българската академия на науките (БАН),

заместник-председател на УС, избран съгласно чл.8 (2) от

НАРЕДБА за устройството и дейността на Националния

доверителен екофонд;

• Представител на Министерството на финансите (МФ) – заместник-

министър;



Дейност на управителния съвет

• Представител на Министерството на енергетиката – заместник-

министър;

• Представител на екологичните неправителствените организации;

• Представител на Националното сдружение на общините в

Република България (НСОРБ).

При невъзможност член на УС да участва в заседание, са

предвидени трима алтернативни членове с право на глас

(алтернативен член от Министерството на околната среда и

водите, алтернативен член от Министерството на финансите,

алтернативен член с право на глас от Министерството на

енергетиката).



Дейност на управителния съвет

През 2020 година са проведени 4 заседания на УС на НДЕФ.

До 30 април на всяка календарна година Националният

Доверителен Екофонд (НДЕФ) изготвя и представя на

Министерски съвет на Република България чрез

Министерството на околната среда и водите одобрен от

Управителния съвет Отчет за дейността на Фонда за

предходната година – чл.13, ал.1, т. 5 от НАРЕДБА за

устройството и дейността на НДЕФ.

Финансовия отчет за 2020 година е заверен от лицензиран

одитор без забележки и е приет от УС на НДЕФ на 20 април.

2021г.



НОВИ ИНИЦИАТИВИ

• Предефиниран проект №3 “Прилагане на иновативни

мерки за смекчаване и адаптация към изменението на

климата в общините в България“ по програма Опазване на

околната среда и климатични промени, финансирана от

Финансовия механизъм на Европейското икономическо

пространство е насоченкъм подобряване капацитета на

местните власти за планиране, мониторинг и прилагане на

конкретни мерки за смекчаване на въздействието и

адаптация към климатичните промени.



НОВИ ИНИЦИАТИВИ

В началото на 2020 година стартира изпълнението на проект

“Общински системи зa енергиен мениджмънт в noмoщ нa

устойчивото финансиpaне нa местните дейнoсти в oбласттa нa

климaтa” (MEMS). Моделът за енергиен мениджмънт, базиран

на признатия стандарт за управление на енергията ISO 50001,

ще поддържа не само ежедневно управление и критични

аспекти като събиране и оперативно използване на данни,

свързани с енергията, но до голяма степен ще допринесе за

привличането на частно финансиране за свързани с климата

проекти, тъй като ще предостави солидни доказателства както

за изходното ниво, така и за реално постигнатите икономии на

енергия.



НОВИ ИНИЦИАТИВИ

През 2020 година НДЕФ, съвместно с още десет партньора

участват активно в подготовката и изпълнението на нова

инициатива – “Български форум за енергийна ефективност за

интелигентно финансиране за интелигентни сгради“

(BeSmart).

Инициативата има за цел да развие пазара за инвестиции в

енергийна ефективност и да подкрепи националното

прилагане на инициативата „Интелигентно финансиране за

интелигентни сгради“ чрез създаване на постоянен

дискусионен форум, влияещ върху всички съответни

политически действия в областта и активно включващ цялата

верига на заинтересованите страни, поддържайки силен

фокус върху финансовите институции.



ПРОЕКТИ ПО ИНВЕСИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 

КЛИМАТА (ИПК) – СХЕМА “ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ“

• През 2020 година ИБ на НДЕФ работи по изпълнението на

12 проекта (включително на пилотни проекти в рамките на

ИПК).

• Изплатената субсидия за изпълнение на част от посочените

проекти през 2020 г. е в размер на 3 406 820 лева.

• Спестени емисии на парникови газове в размер на 31 532

тона/СО2еq за целия жизнен цикъл на проектите.



ПРОЕКТИ ПО ИНВЕСИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 

КЛИМАТА (ИПК) – СХЕМА “ЕЛЕКТРОМОБИЛИ“

• През двата периода на прием през 2020 г.  са постъпили 21 

формуляра за закупуването на 15 ЕПС, категория М1 или 

N1; 1 ЕПС, категория М1 (6+1, 7+1 места) и 13 ЕПС, категория 

L7e.

• Доставени през 2020 година са 4 ЕПС, категория М1 или N1; 

1 ЕПС, категория L7e и 1 ЕПС, категория М1 (6+1, 7+1 места).

• Общо изплатената субсидия от НДЕФ по схемата за 2020 

година - 130 000 лева.



ОЦЕНКА, ПОДБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ В 

РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА МИКРОПРОЕКТИ ЗА 

КЛИМАТА

• През 2020 година са приети 14 формуляра за кандидатсване 

по Програма Микропроекти за климата през обявените два 

периода за пием на формуляри за кандидатстване. 

• Одобрени от УС на НДЕФ 10 проекта. 

• Към 31 декември 2020 година са изпълнени 6 проекта по 

ПМПК, по които е изплатена субсидия в размер на 257 782 

лв. 



ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНИ 

ВРЪЗКИ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

1. Институционално развитие:

• Заети са девет от четиринадесетте одобрени щатни позиции,

като всички три отдела са попълнени с експерти в съответствие

с актуалните потребности на Фонда.

• Цялостната издръжка но офиса се осъществява със средствата

от административния бюджет на НДЕФ.

• Документооборота в ИБ се осъществява коректно, съгласно

утвърдените вътрешни правила за информационно-

деловодната дейност и работата с документи в НДЕФ.



ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНИ 

ВРЪЗКИ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

2. Дейности, свързани с подготовката на нови проекти,

програми и механизми за финансиране.

• Инвестиционна Програма “Минерални води“ (ИПМК) –

осигуряване на финансиране за функциониране на

Програмата, като постоянно действащ финансов

механизъм, подкрепящ общините за пълноценно и

устойчиво използване на ресурса от минерални води.

• Усъвършенстване на знанията и опита на Фонда в сферата

на финансовите инструменти, осигуряващи привличане на

частни инвестиции за реализацията на публични проекти за

енергийна ефективност:

(1) комбинирането на безвъзмездна субсидия с договор с

гарантиран резултат (ЕСКО);



ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНИ 

ВРЪЗКИ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

(2) По-ефективно използване на наличните финансови

ресурси чрез въвеждането на международни протоколи за

измерване и проверка на резултатите от инвестициите за

енергийна ефективност;

(3) Проект „Тройно А - Подсилване на веригата на стойността

на проектите за енергийна ефективност в ранните им етапи“

по програма Хоризонт 2020.



ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНИ 

ВРЪЗКИ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

3. Международни връзки и връзки с обществеността.

• Разширяване на контактите и връзките с партньорите от

международните проекти, по които НДЕФ е партньор.

3.1. Дейности по информиране на обществеността:

• Сайтът на НДЕФ.

• Информационни дейности, в рамките на изпълнението на

образователните проекти на НДЕФ (издадени книги, участия в

семинари и събития, участия в обучения на учители, събития с

велокино).

• Литературен конкурс на името на „Мими Праматарова“ за

ученическо творчество на тема “На другия ден след COVID 19 –

какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната

среда“.


