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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 2021 година са проведени 3 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.

Годишният отчет на НДЕФ представя изпълнението на Плана за

дейността и бюджета на фонда за 2021 г.

Финансовия отчет за 2021 година е заверен от лицензиран одитор

без забележки и е приет от УС на НДЕФ на 07.04.2022г.



НОВИ ИНИЦИАТИВИ

В началото на 2021 година стартира изпълнението на следните два нови проекта:

1. 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.

Целта на проекта е свързана с подобряване капацитета на местните власти за

планиране, мониторинг и прилагане на конкретни мерки за смекчаване на

въздействието и адаптация към климатичните промени, като се подготвят

местните власти да избират и прилагат конкретни мерки за адаптация към

климатичните промени в големите градове с оглед на дефинираните климатични

заплахи.

Резултатът от проекта ще бъде подобрена способност на местните власти да се

подготвят за екстремни климатични събития и да намаляват емисиите на

парникови газове чрез осъвременяване на местните политики, работа с

гражданите и иновативни инвестиционни мерки.



НОВИ ИНИЦИАТИВИ

2. Проект „Български форум за енергийна ефективност за смарт

финансиране за смарт 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.

Проектната идея е свързана с важната ролята на финансовите институции в т.ч. И

НДЕФ в реализирането на зеления преход и включването на атрактивни продукти

за подкрепа на енергийната ефективност в портфолиото им.

Целта на проекта е генериране на иновативни схеми за вземане на решения и

инструменти за стандартизация с цел мобилизиране на капитали, чрез използване

на целеви фондове за реализиране на проекти в сферата на енергийната

ефективност.



ПРОЕКТИ ПО ИНВЕСИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 

КЛИМАТА (ИПК) – СХЕМА “ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ“

През 2021 година ИБ на НДЕФ работи по изпълнението на 18 проекта на обща

стойност 9 580 907 лв.

Изплатената субсидия за изпълнение на част от посочените проекти през 2021 г.

е в размер на 1 276 172 лева.

Спестени емисии на парникови газове в размер на 22 240 тона/СО2еq за целия

жизнен цикъл на проектите.

В рамките на Програмата продължи работата и по двете групи пилотни проекти:

- Проекти с прилагане на финансови инструменти за комбинирано
финансиране с цел привличане на частни инвеститори, чрез договори с
гарантиран резултат (ЕСКО договори).

- Финансиране на проекти за енергийна ефективност с прилагане на
европейски стандарти за мониторинг и верифициране на резултатите в
рамките на проект по Програма Хоризонт 2020 на Денкщат България ООД.



ПРОЕКТИ ПО ИНВЕСИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 

КЛИМАТА (ИПК) – СХЕМА “ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ“

Схема “Енергийна ефективност“, финансирана по Инвестиционна

програма за климата (ИПК)

Две са основните ползи от успешното прилагането на финансови

инструменти при финансирането на публични проекти:

- Мултиплициращ ефект на вложените обществени средства – недостига

на финансов ресурс се компенсира с привличането на частни капитали,

включително и на заемни средства;

- По-голяма ефективност на вложените средства, чрез по-стриктен

контрол, възможност за възлагане на комплекснии иновативни решения и

непрекъснат мониторинг през целия жизнен цикъл на сградите.



ПРОЕКТИ ПО ИНВЕСИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА (ИПК) – СХЕМА 

“ЕЛЕКТРОМОБИЛИ“

Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства от
публичните институции (СЕМ) в рамките на ИПК

 Единствената схема за финансово подпомагане и насърчаване на използването на
електрически превозни средства на територията на страната, която допринася за
изпълнение на политиките в три направления на опазване на околната среда: подобряване
качествата на атмосферния въздух; намаляване на емисиите на парникови газове и
намаляване нивата на шумовото замърсяване в населените места.

 СЕМ на ИПК, администрирана от НДЕФ е първата схема, при която безвъзмездната
субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство в зависимост от
категорията му, независимо от цената, на която то се закупува, т.е. тя по същество има
замисъла на финансов инструмент, чрез който значително се подобрява ефективността на
използваните публичните ресурси.

 Прилагането на Схемата гарантира устойчивост при постигането на заложените
екологични ефекти свързани с редуцирани емисии на СО2, редуцирани емисии на азотни
оксиди, редуцирани емисии на въглеводороди и редуцирани емисии на прах.



ПРОЕКТИ ПО ИНВЕСИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА (ИПК) – СХЕМА 

“ЕЛЕКТРОМОБИЛИ

През 2021 година ИБ на НДЕФ работи по изпълнението на 31 проекта на обща

стойност 975 000 лв.

Изплатената субсидия за изпълнение на 19 проекта през 2021 г. е в размер на

435 199 лв.

През 2021 година са постъпили 20 формуляра за кандидатстване, одобрени са

17 от тях.

С подадените формуляри бенефициерите кандидатстваха за закупуването на

9 електромобила клас M1 или N1, 6 изцяло електрически превозни средства –

категория M1 или N1 (бус 6+1;7+1 места); и 16 броя малки товарни

електромобили, категория L7e с надстройки).



ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА МИКРОПРОЕКТИ ЗА КЛИМАТА

В рамките на ПМПК се изпълняват следните видове проекти:

 Малки инфраструктурни проекти (доставка на апаратура, изграждане на малка
инфраструктура, водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите
на парникови газове) или адаптация към климатичните промени;

 Дейности, свързани със смекчаването и адаптацията към климатичните
промени (разработване на стратегии /програми /доклади /анализи,
образователни проекти, събития, публикации, научни изследвания и проучвания
и др.).

През 2021 година са постъпили и одобрени 2 Формуляра за кандидатстване по
ПМПК при една обявена покана за прием, номиниране от членове на УС.

През годината ИБ на НДЕФ работи по изпълнението на 11 проекта на обща
стойност 571 184 лв.

Към 31 декември 2021 година са изпълнени 5 проекта по ПМПК, по които е 
изплатена субсидия в размер на 241 273 лв. 



ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 

1. “Мост между действията за климата на европейско и на местно ниво“ (Bridging European and Local
Climate Action (BEACON = ФАР)

Проектът е част от широка европейска инициатива, която насърчава действията в областта на климата и
улеснява обмена между националните правителства, общините и училищата в Европа. Освен 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, проектът има
фокус и върху усъвършенстване на взаимодействието между заинтересованите страни и политиките в сферата
на образованието.

2. “За въвеждане на климатични действия в образователната програма на българските училища” по
Европейска иициатива за климата (EUKI)

Проектът е насочен към повишаване информираността на учениците по темите за климата и енергията и по-
конкретно към проблемите на икономията на енергия в българските училища чрез промяна на поведението в
тях, посредством предвидените 3 (три) основни дейности: Обучение на обучители в Берлин и София; Обучение
на учители и Работа на терен в училища в България.

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

Проектът е финансиран от Програма “Хоризонт 2020“. Средствата са предназначени за генериране на
иновативни схеми за вземане на решения и инструменти за стандартизация с цел мобилизиране на капитали,
чрез използване на целеви фондове.



ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 

4. Проект „Общински системи за енергиен мениджмънт, подкрепящи устойчивото финансиране на
местните климатични действия“ по Европейска иициатива за климата (EUKI)

Проектът има за цел да разработи индивидуален модел за интегрирана общинска система за енергиен
мениджмънт, основан на добре познатия 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 към предоставяните от НДЕФ
безвъзмездни субсидии в случай че след пилотното му прилагане в три общини се докаже ефективността му.

5. 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.

Основната му цел е да подобри капацитета на местните власти да планират и идентифицират креативни и
иновативни решения за градско развитие, попадащи в стратегиите и общинските планове за смекчаване
въздействието върху климата.

Основната идея на проекта е да се предприемат конкретни действия и реализират практически мерки в
изпълнение на Националната стратегия за адаптация към климатичните промени и Плана за действие към нея
областта на градското развитие, като се подготвят местните власти да избират и прилагат конкретни мерки за
адаптация към климатичните промени в големите градове.

6. Проект „Български форум за енергийна ефективност за смарт финансиране за смарт сгради“
(BeSmart)

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



ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ И 

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

1. Институционално развитие:

• Заети са седем 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.

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.

• Механизъм за национални инвестиции в подобряване качеството на атмосферния въздух (Насърчаване

използването на електромобили от физически лица) в рамките на НДЕФ като отделно действаща Програма.

• 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 в т.ч.:



ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ И 

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 Комбинирането на безвъзмездна субсидия с договор с гарантиран резултат (ЕСКО);

 По-ефективно използване на наличните финансови ресурси чрез въвеждането на

международни протоколи за измерване и проверка на резултатите от инвестициите за

енергийна ефективност.

• Дейности по съставяне, оформяне и внасяне на концепции на два нови проекти по покана

на Европейската инициатива за климата (EUKI):

 Визия 2045 – училищата като двигатели към климатична неутралност в градовете –

НДЕФ партньор на UfU (Независим институт за околна среда в Берлин) и партньори от

Словения и Полша;

 Служби “Енергиен мениджър“ в общините – водещ партньор НДЕФ, Агенция Софена,

партньори от Румъния и Германия (UfU).



ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ И ВРЪЗКИ С 

ОБЩЕСТВЕНОСТТА

3. Дейности за публичност и комуникации

3.1. Международни връзки и връзки с обществеността.

• Разширяване на контактите и връзките с партньорите от международните проекти, по които

НДЕФ е партньор.

3.2. 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).

• Информационни дейности, в рамките на изпълнението на Предефиниран проект №3 Прилагане

на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в

България

• Литературен конкурс на името на „Мими Праматарова“ за ученическо творчество на тема

“ Иновации, устойчив бизнес, традиции - среща в (мрежата) Натура 2000“.



ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА  2022

I. Прием на проекти, финансирани в рамките на ИПК по СЕМ с допустими

кандидати публичните институции с два срока за кандидатстване:

• 11.04.2022 - 31.05.2022 г.

• 01.09.2022. – 01.11.2022 г.

II. Прием на проекти, финансирани в рамките на ПМПК с допустими

кандидати с два срока на кандидатстване:

• 11.04.2022 - 31.05.2022 г.

• 01.09.2022. – 01.11.2022 г.

III. Прием на проекти, финансирани в рамките на ИПМВ с допустими

кандидати общини, управляващи ресурси от минерални води за периода

01.09.2022. – 31.10.2022 г.



Благодаря за вниманието!

Ирена Пенчева – Вр.и.д. Директор на ИБ на НДЕФ

тел: 0884 842 221, ipencheva@ecofund-bg.org

тел: 02/973 36 37, ecofund@ecofund-bg.org
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