
 

Както бе оповестено по време на XXII Международна конференция на 
ЕкоЕнергия от 12-13 ноември т.г., и на последвалия информационен се-
минар на 25 ноември, проект MEMS (Municipal energy management sys-
tems supporting sustainable financing of local climate actions ) цели разра-
ботването на модел за управление на енергията в общините в България, 
който да послужи като основа за проектирането и прилагането на нов 
инструмент за финансиране на проекти за енергийна ефективност, под-
помагащ местните власти. Инициативата се осъществява от ЦЕЕ ЕнЕфект, 
съвместно с Националния Доверителен Екофонд (НДЕФ).  
 
Допустими кандидати до процедурата за конкурентен подбор на три пи-

лотни общини за внедряване на Система за енергиен мениджмънт в обекти общинска собстве-
ност са следните категории  общини на Р. България: 
  
Малка 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. 
 
Повече информация за условията и пълен комплект на необходимите за кандидатстване доку-
менти можете да откриете на този линк. Допълнителна информация за проекта, вижте тук. 
 
Набирането на заявления за участие в процедура за конкурентен подбор започва от 
15.12.2020 г. и е с краен срок на приемане на документи 22.01.2021 г.  
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Новите политики за градовете в ЕС: Интегрирани инвестиции, партньорства, многостепенно управление и развитие на местния потенциал 
МРРБ, 30.11.2020 
https://www.mrrb.bg/bg/novite-politiki-za-gradovete-v-es-integrirani-investicii-partniorstva-mnogostepenno-upravlenie-i-razvitie-na-mestniya-potencial/ 
 
Европа ще постигне две от трите си големи цели за климата през 2020 г. Целта за енергийната ефективност няма да бъде постигната заради недостатъчни 
усилия при повечето от страните от ЕС 
3E news, 30.11.2020 
http://3e-news.net/събития/европа-ще-постигне-две-от-трите-си-големи-цели-за-климата-през-2020-г_82539 
 
Никоя страна от Г-20 не се справя достатъчно добре, за да ограничи измененията в климата 
3E news, 01.12.2020 
http://3e-news.net/събития/никоя-страна-от-г-20-не-се-справя-достатъчно-добре,-за-да-ограничи-измененията-в-климата_82564 
 
Страните от ЕС с шест приоритета за развитие на регионите и намаляване на дисбалансите в тях 
МРРБ, 01.12.2020 
https://www.mrrb.bg/bg/stranite-ot-es-s-shest-prioriteta-za-razvitie-na-regionite-i-namalyavane-na-disbalansite-v-tyah/ 
 
България рискува да изгуби милиарди заради лошия интегриран план за енергетика и климат 
3E news, 02.12.2020 
http://3e-news.net/анализи/българия-рискува-да-изгуби-милиарди-заради-лошия-интегриран-план-за-енергетика-и-климат_82602 
 
Haд 500 xил. eлeĸтpoмoбилa ca пpoдaдeни в Eвpoпa пpeз 2020 
mоnеу.bg, 03.12.2020  
https://money.bg/auto/nad-500-hil-elektromobila-sa-prodadeni-v-evropa-prez-2020.html 

ЕК може да изключи Унгария и Полша от възстановителния фонд за 750 млрд. евро 
Марина Станева, Капитал, 03.12.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2020/12/03/4147300_ek_moje_da_izkljuchi_ungariia_i_polsha_ot/ 
 
Обсъдиха промените в Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 
powerindustry-bulgaria.com, 03.12.2020  
 https://powerindustry-bulgaria.com/article/3179-obsadiha-promenite-v-naredbata-za-licenzirane-na-deynostite-v-energetikata 
 
Качество на въздуха: EК предявява иск пред Съда на ЕС срещу България за неизпълнение на предходно решение 
publics.bg, 03.12.2020 г.  
https://www.publics.bg/bg/news/23745/ 
 
Възможна ли е зелена трансформация само чрез пестене на енергия? А без участието на всеки от нас? 
3E news, 04.12.2020 
http://3e-news.net/анализи/възможна-ли-е-зелена-трансформация-само-чрез-пестене-на-енергия--а-без-участието-на-всеки-от-нас-_82701 
 
Aмбициoзeн плaн: EK иcĸa нaй-мaлĸo 30 милиoнa eлeĸтpoмoбилa в peгиoнa дo 2030-a 
mоnеу.bg, 04.12.2020  
https://money.bg/macro/ambitsiozen-plan-ek-iska-nay-malko-30-miliona-elektromobila-v-evropa-do-2030-a.html?utm_source=Push%
20Notifications&utm_medium=article&utm_campaign 

Разпределението на парите от Плана за възстановяване предизвика нови спорове. Според експерти трябва да бъдат предвидени съвременни енергийни 
мощности, които да изместят старите технологии 
Румяна Гочева, Капитал, 05.12.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/12/05/4147813_razpredelenieto_na_parite_ot_plana_za_vuzstanoviavane/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Славчо Нейков, експерт по енергийна политика 
За енергийната ефективност между стиропора и контрола 
3E news, 08.12.2020 
http://3e-news.net/събития/за-енергийната-ефективност-между-стиропора-и-контрола-_82773 
 
Облекченията за нови ВЕИ може да се забавят. Едрият бизнес поиска търгове за новите ВЕИ, ЕСО предлага депозит "резервиране на мощности" 
Румяна Гочева, Капитал, 08.12.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/12/08/4148800_oblekcheniiata_za_novi_vei_moje_da_se_zabaviat/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Въвеждане на ред в мрежата при присъединяването на ВЕИ или увеличаване на мощността им предвиждат новите предложения за промени в енергийния 
закон 
3E news, 08.12.2020 
http://3e-news.net/събития/въвеждане-на-ред-в-мрежата-при-присъединяването-на-веи-или-увеличаване-на-мощността-им-предвиждат-новите-предложения-за-
промени-в-енергийния-закон_82790 
 
Субсидията за санирането трябва да се намали и да се допуснат частни инвестиции 
В плана за възстановяване има нужда от инвестиции и реформи 
Цвета Наньова, Капитал, 09.12.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/12/09/4149491_subsidiiata_za_saniraneto_triabva_da_se_namali_i_da_se/ 
 
Компаниите от водородния бранш се обединяват, за да свалят цените. Целта е перспективното чисто гориво да струва не повече от 2 долара за килограм 
Момчил Милев, Капитал, 09.12.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2020/12/09/4149844_kompaniite_ot_vodorodniia_bransha_se_obediniavat_za_da/ 
 
ЕК стартира своя Климатичен пакт 
3E news, 10.12.2020 
http://3e-news.net/свят/ек-стартира-своя-климатичен-пакт_82854 
 
Отпускат се 29 млн. лв. за съвместни проекти за индиректна подкрепа на бизнеса в пограничните общини на Гърция и България  
МРРБ, 10.12.2020  
https://www.mrrb.bg/bg/otpuskat-se-29-mln-lv-za-suvmestni-proekti-za-indirektna-podkrepa-na-biznesa-v-pogranichnite-obstini-na-gurciya-i-bulgariya/ 
 
Министър Петкова:  
Ще продължим да разчитаме на ядрената енергетика за устойчив енергиен микс 
3E news, 12.12.2020 
http://3e-news.net/събития/министър-петкова--ще-продължим-да-разчитаме-на-ядрената-енергетика-за-устойчив-енергиен-микс-_82920 
 
Батериите в ЕС трябва да са високоефективни и безопасни през целия си жизнен цикъл 
3E news, 13.12.2020 
http://3e-news.net//събития/батериите-в-ес-трябва-да-са--високоефективни-и-безопасни-през-целия-си-жизнен-цикъл_82950 
 
Изкопаемите горива няма да се финансират от Фонда за справедлив преход, но вратичката за газа остава 
3E news, 14.12.202 
http://3e-news.net/събития/изкопаемите-горива-няма-да-се-финансират-от-фонда-за-справедлив-преход,-но-вратичката-за-газа-остава_82980 
 
Ръст на производството от въглища през 2021 г. прогнозират от МАЕ 
3E news, 14.12.2020 
http://3e-news.net/събития/ръст-на-производството-от-въглища-през-2021-г-прогнозират-от-мае_82969 
 
Боян Рашев:  
Фактите са прости - Чист въздух има там, където се топлят на газ! 
3E news, 14.12.2020 
http://3e-news.net/анализи/боян-рашев--фактите-са-прости---чист-въздух-има-там,-където-се-топлят-на-газ!_82990 
 
Промени в ЗУТ превръщат строителството в заложник на бездействието на общините 
LEX NEWS,  14.12.2020 
https://news.lex.bg/промени-в-зут-превръщат-строителство/ 
 
Срокът за "Балкански поток" изтича днес, но още няма данни да е завършен 
Ивайло Станчев, Капитал, 15.12.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/12/15/4152816_srokut_za_balkanski_potok_izticha_dnes_no_oshte_niama/ 
 
Победата на електромобилите е обречена без държавна подкрепа. Какви са шансовете на задвижваните с електричество коли в борбата им с бензиновите и 
дизеловите возила 
3E news, 15.12.2020 
http://3e-news.net/анализи/победата-на-електромобилите-е-обречена-без-държавна-подкрепа_83025 
 
МАЕ: Свръхпредлагането на петрол ще бъде заличено до края на 2021 г. 
Радостина Ивчева, bloombergtv.bg, 15.12.2020 
https://www.bloombergtv.bg/a/8-novini-ot-sveta/86362-mae-svrahpredlaganeto-na-petrol-shte-bade-zalicheno-do-kraya-na-2021-g?
utm_source=push&utm_medium=notification&utm_campaign=Push 
 
Заместник-министър Деница Николова:  
Целим в бъдеще регионалните съвети за развитие да управляват европейските средствата в целия им цикъл 
МРРБ, 16.12.2020 
https://www.mrrb.bg/bg/zamestnik-ministur-denica-nikolova-celim-v-budeste-regionalnite-suveti-za-razvitie-da-upravlyavat-evropejskite-sredstvata-v-celiya-im-cikul/ 
 
Изменя се Наредбата за радиационна заради хармонизирането на националното законодателство с европейското 
3E news, 16.12.2020 
http://3e-news.net/събития/изменя-се-наредбата-за-радиационна-заради-хармонизирането-на-националното-законодателство-с-европейското_83073 
 
Всички уреди за дялово разпределение, монтирани след 25 октомври 2020 г., трябва да бъдат с дистанционно отчитане 
3E news, 16.12.2020 
http://3e-news.net/събития/всички-уреди-за-дялово-разпределение,-монтирани-след-25-октомври-2020-г,-трябва-да-бъдат-с-дистанционно-отчитане_83068 
 
IRENA: Делът на ВЕИ в Централна и Югоизточна Европа би могъл да достигне 34 процента, вместо планираните 24 
3E news, 17.12.2020 
http://3e-news.net/анализи/irena--делът-на-веи-в-централна-и-югоизточна-европа-би-могъл-да-достигне-34-процента,-вместо-планираните-24_83088 
 
В Гърция се строи най-голямата в Европа слънчева електроцентрала с двустранни модули 
3E news, 30.11.2020 
http://3e-news.net/събития/в-гърция-се-строи-най-голямата-в-европа-слънчева-електроцентрала-с-двустранни-модули_82530 
 
Новите електробуси пристигат бавно. Засега само София, Бургас, Враца и Русе могат да се похвалят с нови превозни средства на ток, и то не в пълен състав 
Анина Сантова, Капитал, 04.12.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2020/12/04/4146978_novite_elektrobusi_pristigat_bavno/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen 
 
Най-голямото ВЕИ в света с българска следа. Мегапроектът AREH в Западна Австралия, с бюджет от около 40 млрд. долара, се очаква да стартира през 
2027-2028 г. 
Румяна Гочева, Капитал, 04.12.2020 
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2020/12/04/4147040_nai-goliamoto_vei_v_sveta_s_bulgarska_sleda/ 
 
Само "Девня цимент" поиска да изгаря част от софийския боклук за 3.5 млн. лв. Столичната община обаче не може да намери кандидат за 
оползотворяването на още 26 хил. тона отпадъци годишно 
Анина Сантова, Капитал, 07.12.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/12/07/4148685_samo_devnia_ciment_poiska_da_izgaria_sofiiskiia_bokluk/ 
 
"Ядpeнaтa тoплинa в мaлĸи oпaĸoвĸи": Kъдe ce ĸpиe eĸo бъдeщeтo нa тeжĸитe индycтpии? 
mоnеу.bg, 10.12.2020  
https://money.bg/panorama/yadrenata-toplina-v-malki-opakovki-kade-se-krie-eko-badeshteto-na-tezhkite-industrii.html 

Бъдещето на ТЕЦ Бобов Дол е във ВЕИ, производството на водород и използването му за производство на енергия 
3E news, 12.12.2020 
http://3e-news.net/събития/бъдещето-на-тец-бобов-дол-е-във-веи,-производството-на-водород-и-използването-му-за-производство-на-енергия_82938 
 
Пет европейски компании започват проект за преминаване на товарните камиони на водород 
3E news, 16.12.2020 
http://3e-news.net/събития/пет-европейски-компании-започват-проект-за-преминаване-на-товарните-камиони-на-водород-_83041 
 
Създават зони с ниски емисии, при замърсен въздух ще влизат само автомобили с висок екологичен клас 
publics.bg, 17.12.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/23878/ 
 
Индия влиза в състезанието за най-голямо ВЕИ на света. Планираният хибриден парк ще включва соларни и вятърни мощности и ще има общ капацитет 
от 30 гигавата 
Румяна Гочева, Капитал, 21.12.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/12/19/4152702_indiia_vliza_v_sustezanieto_za_nai-goliamo_vei_na_sveta/ 
 
Програма „Региони в растеж“ отчита напредъка за 2020 г. с годишно информационно събитие. Заинтересованите страни дават своята оценка за приноса ѝ 
за промяна на регионите в България 
publics.bg, 03.12.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/23736/ 
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 Покана за участие в процедура за подбор на пилотни общини за внед-
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Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия 

тел. 02 963 17 14; 02 963 07 23; 02 963 02 69; 02 963 21 69 
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ЦЕЕ ЕнЕфект стартира нов проект CONGREGATE заедно с 5 организации от 4 държави 

Ползотворните резултати от успешно завършения проект „Нашите сгради“ (EUKI) доведоха до полагането на 
основите на ред надграждащи инициативи. Една от тях бе стартиралия по-рано тази година проект MEMS, 
свързан с въвеждането на инструменти за енергиен мениджмънт за нуждите на енергийното планиране в об-
щините. Устойчивото управление на енергията е неразривно свързано и с обновяването на сградния фонд, 
върху което е фокусирана усърдната работа на ЦЕЕ ЕнЕфект и ЕкоЕнергия по стартиращия проект  
CONGREGATE.  
  
Проектът CONGREGATE ще подпомага действията, свързани с климата на местно ниво, като се изпълнява в 5 
държави в Централна и Югоизточна Европа. Първата част от дейностите е свързана с комуникационна кам-
пания в подкрепа на обновяването на сградния фонд, като целта е да бъдат активно въвлечени представите-
ли на местните общности, власти и бизнеса, за да се осигури трайно и устойчиво осъществяване на заложе-
ните планирани резултати в дългосрочните стратегии за обновяване, приети във всяка държава. Сред пред-
видените дейности са и технико-икономически проучвания за енергийни кооперативи в българските общи-
ни. 
 
Партньори в CONGREGATE са INZEB (Гърция), SEVEn (Чехия), ProNZEB (Румъния), Факултетът по строителст-
во от Загребския университет (Хърватия), като от България това са Центърът за енергийна ефективност ЕнЕ-
фект и Центърът за изследване на демокрацията. 
 

 Проектът се финансира по програма Европейска климатична инициатива (European Climate Initiative - EUKI) на Федералното минис-
терство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия. 
 
 

 

Екипът на ОМЕЕ ЕкоЕнергия и ЦЕЕ ЕнЕ-
фект ви пожелава щастлива Коледа и  

Честита Нова 2021 година! 

С пожелание за здраве и благоденствие! 

Нека през 2021 г. да имаме 

възможности за още успешни проекти и  

плодотворно сътрудничество! 

Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация се 

поема от авторите. Тя не отразява задължително мнението на 

Европейската общност. Европейската агенция за 

конкурентоспособност и иновации и Европейската комисия не 

носят отговорност за използваната по какъвто и да е начин 

информация, съдържаща се в нея.  

Одобрена е Националната програма за развитие „България 2030“ 

   
Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 е приета с Протокол № 67 на Министерския съвет 

от 02.12.2020 г. 

Програмата е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните прог-

рамни документи, определя визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на 

държавното управление, включително техните териториални измерения. 

Документът стъпва върху одобрените с Решение № 33 на Министерския съвет от 20 януари 2020 г. ви-

зия, цели и приоритети на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030. Определени са  три 

стратегически цели – ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенст-

вата, за чието изпълнение правителствените намерения са групирани в пет области (оси) на развитие и 

са определени 13 национални приоритета. Програмата включва детайлизирани стратегии по приорите-

тите, индикативна финансова рамка, предварителна оценка на въздействието върху основни макроико-

номически индикатори от изпълнението на заложените интервенции, както и механизъм за наблюдение 

и контрол на изпълнението на стратегическия документ. 

Над 2,5 млрд. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост за подобряване на енергийната ефектив-
ност в сградния фонд 

Малко над 2,5 млрд. лв. са заделените в Националния план за възстановяване и ус-

тойчивост средства за подобряване на енергийната ефективност в сградния фонд в 

страната, разделен на три компонента – жилищни, публични и промишлени сгради. 

Това съобщи по време на публична дискусия, посветена на втория стълб от Плана – 

„Зелена България”, министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя 

Аврамова. 

Регионалният министър обясни, че най-голяма част от ресурса – 1,728 млрд. лв., са 

предназначени за финансиране на енергоспестяващи мерки в многофамилни и едно-

фамилни жилища. Допустими ще са всички общини в страната. Ще бъде разработена 

методология, която да отчита спецификите и да приоритизира нуждите, като ще се оп-

ределят сградите с най-голяма необходимост от финансиране. Ще се започне с тези, които са били одобрени по Националната програ-

ма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и Оперативна програма „Региони в растеж“, но не са били финанси-

рани до момента. 

Вторият компонент включва финансиране на мерки за енергийна ефективност на публични сгради – държавни и общински, които са 

предназначени за административни дейности и за спортни или културни мероприятия. Над 417 млн. лв. са предвидените за целта 

средства, като финансирането ще бъде както грантово, така и комбинирано с финансови инструменти. Допустими ще са общините в 

партньорство със собствениците на сградите. Тук също ще се изготви методология за приоритизирането на сградите за енергийно об-

новяване, коментира още Аврамова. 

Допустими за интервенция по третия компонент ще са малки, средни и големи предприятия на територията на страната. Финансиране-

то за повишаване на енергийната ефективност в тях ще бъде около 282 млн. лв., като ще бъде комбинация от безвъзмездна помощ и 

финансови инструменти. 

Източник: МРРБ 

Иновационният фонд на ЕК дава 100 млн. евро за малки проекти за нисковъглеродни технологии 

На 1 декември Европейската комисия отправи втората покана за представяне на предложения по линия 

на Фонда за иновации. Това е една от най-големите програми за демонстриране на новаторски нисковъг-

леродни технологии в света, финансирана от приходи от търгове на квоти за емисии по схемата на ЕС за 

търговия с емисии. Целта на програмата е внедряване на чисти иновативни технологии за постигане на 

климатично неутрална Европа до 2050 г. 

Фондът ще финансира революционни технологии в областта на енергията от възобновяеми източници, 

енергоемките отрасли, съхранението на енергия и улавянето, използването и съхранението на въглероден диоксид, на които ЕС раз-

чита в трудни за декарбонизиране сектори като циментовата и стоманодобивната промишленост. Целта е да се насърчат компаниите 

да инвестират в зелени технологии, като се сподели рискът за по-големи иновативни проекти. В допълнение към Плана за справед-

лив преход и Плана за възстановяване и устойчивост, фондът представлява специфично насочен инструмент към бизнеса, който да 

подпомогне пазарната реализация на зелени иновации, като допринася за климатичната неутралност на Европа и икономическото й 

възстановяване. 

Български компании могат да кандидатстват до 10 март 2021 г. 

Източник: НСМ 

2.5 млн. лв. ще отпусне МЕ за създаване на териториални планове за преход 

С 2.5 млн. лв. ще бъде увеличен максималният размер на ангажиментите за раз-

ходи по бюджета на Министерство на енергетиката през 2020 г. Това е предвиде-

но в Постановление на Министерския съвет, одобрено на днешното му заседание, 

съобщиха от правителствената пресслужба. Промяната се налага във връзка със 

сключено споразумение между Министерството на енергетиката и Международна-

та банка за възстановяване и развитие, според което финансовата институция ще 

окаже техническа помощ на България при подготовка на териториалните планове 

за преход във връзка със Зелената сделка в осем енергийно интензивни региона 

на страната - Хасково, Сливен, Ямбол, Варна, Бургас, Ловеч, Габрово и Търгови-

ще. Споразумението е на стойност 2.5 млн. лв, които ще бъдат осигурени от Опе-

ративна програма „Добро управление" 2014 - 2020 г. Тъй като към момента про-

ектът на Оперативна програма „Добро управление" не е одобрен, се налага про-

мяна на поетите ангажименти за разходи на Министерството на енергетиката за 

2020 г.  

С решение от 6-и ноември споразумението между Министерството на енергетика-

та и Международната банка за възстановяване и развитие е одобрено от Министерския съвет и е предложено на Народното събра-

ние да го ратифицира със закон. 

Източник: 3е-News 

Бургас получи награда за постижения в енергийната ефективност 

Бургас спечели първа награда в категория „Енергия“ на международната ини-

циатива Transformative Cities, съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. 

Церемонията по присъждането на наградите се проведе онлайн, предвид пан-

демичната обстановка, като Бургас бе представен от зам.-кметът по стратеги-

чески развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените в кли-

мата Весна Балтина. Бургас бе номиниран за приза в резултат на активната 

си работа през последните няколко години, включваща саниране на много 

жилищни сгради, което промени тяхното състояние и качеството на живот на 

техните обитатели.  

Прилагането на мерките за енергийна ефективност допринесе за спестяване-

то на разходи за електроенергия, а обновените сгради придадоха нов, по-

хубав облик на градските пространства. Гласуването също се проведе онлайн 

и в него взеха участие хора от цял свят. От Община Бургас благодариха на 

всички, които са дали подкрепата си за българския представител в надпрева-

рата, а организаторите подчертаха, че Бургас е спечелил при изключително 

силна конкуренция и до последно резултатите са били почти изравнени. 

 

Източник: publics.bg 

Награда „Сграда на годината 2020“ на община Видин 

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ва-

лентин Йовев връчи награда „Сграда на годината 2020“ на община Видин. 

Тя бе отличена в категория „Образование“ за проекта си „Консервация и 

реставрация на сградата на СОУ „Цар Симеон Велики“ в града, финансиран 

по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общината получи 

и приз в категорията „Проекти свързани с развитието на градовете“ за ця-

лостен принос в развитието на градската среда. 

„Конкурсът „Сграда на годината“ се превърна в традиция и главно събитие 

за оценката на инвестиционния климат в страната. Той показва пред общес-

твеността най-добрите образци в сферата на инвестиционния процес, рабо-

тата на инвеститори, проектанти, строители, контролни органи“, посочи 

инж. Йовев. Той отбеляза, че въпреки пандемията тази година, конкурсът е 

ярко доказателство, че инвестиционният климат и нивото на инвестициите в 

недвижими имоти се развиват успешно. 

Зам.-министър Йовев каза още, че журирането в конкурса става все по-

трудно, защото от година на година обектите стават все по-красиви, екологични и енергийно ефективни. „Днес имаме модерна тех-

ника, с която строим по-лесно, но машините заменят само рутинните процеси, докато творчеството и красотата продължават да за-

висят от човешкия фактор, от съвместния труд на проектанти, строители, инвеститори“, каза още инж. Йовев. 

Източник: МРРБ 

Български проект за мониторинг на въздуха с награди от EIT Jumpstarter 2020 

Българският проект за мониторинг на качеството на въздуха 
Airio постигна успех в едно от най-големите европейски стар-
тъп състезания EIT Jumpstarter 2020. Той се класира на трето 
място в категория Urban Mobility (Градска мобилност) и спече-
ли наградата на публиката за най-добър стартъп. Състезание-
то е част от една от най-популярните преакселераторски прог-
рами за стартиращи фирми на Стария континент. Настоящото 
четвърто издание се провежда в шест области - EIT RawMateri-
als (Сурови материали), EIT Health (Здраве), EIT Food (Храна), 
EIT InnoEnergy (Енергия), EIT Manufacturing (Производство), 
както и EIT Urban Mobility (Градска мобилност). 

AIRIO представлява модулно решение за мониторинг и анализ 
на въздуха, базирано на изкуствен интелект. При съществува-
щите станции покритието достига 17%, а едва 20% от данните 
се анализират, докато при Airio тези показатели са съответно 
80 и 92%. Решението е насочено към институции на местната 
и централна власт, научни и академични институции, изследо-
вателски центрове в областта на екологията, както и частни компании. 
 
Източник: Economy.bg 
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