
 

BG   BG 

 

 

 
ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ  

Брюксел, 14.10.2020 г. 

COM(2020) 662 final 

ANNEX 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

към 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА 

НА РЕГИОНИТЕ 

Вълна на саниране за Европа — екологизиране на нашите сгради, създаване на 

работни места, подобряване на качеството на живот  
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Приложение: Вълната на саниране: ключови действия на 
Комисията и ориентировъчни срокове 

 

Повишаване на информираността, на правната сигурност и на стимулите за 

саниране 

Преразглеждане на сертификатите за енергийните характеристики и 

представяне на предложение за въвеждане на задължителни 

минимални стандарти за енергийните характеристики за всички 

видове сгради в Директивата относно енергийните характеристики на 

сградите (ДЕХС) 

2021 г. 

Преразглеждане на изискванията относно енергийните обследвания в 

Директивата за енергийната ефективност (ДЕЕ) 

2021 г. 

Представяне на предложение за паспорти за саниране на сградите и 

за въвеждане на единен цифров инструмент, който ги обединява с 

цифровите регистри на сградите 

2023 г. 

Разработване на пътна карта до 2050 г. за резултатите през целия 

жизнен цикъл с цел намаляване на въглеродните емисии от сградите и 

постигане на напредък по отношение на националните сравнителни 

анализи с държавите членки 

2023 г. 

Засилено, достъпно и по-целенасочено финансиране, подкрепено с техническа 

помощ 

Представяне на предложение за засилено финансиране на 

Европейската програма за подпомагане в областта на енергетиката 

на местно равнище (ELENA) от консултантския център InvestEU и 

евентуално от други европейски програми 

2021 г. 

Обмисляне на въвеждането на стандарт за „основно саниране“ като 

част от преразглеждането на ДЕХС 

2021 г. 

Преразглеждане на насоките за устойчивост във връзка с 

изменението на климата за подкрепяни от ЕС проекти  

2021 г. 

Оказване на подкрепа за намаляване на рисковете за инвестициите в 

енергийна ефективност и представяне на предложение за включване 

на рисковете от екологичен, социален и управленски характер в 

Закона за капиталовите изисквания и в Директивата 

„Платежоспособност II“ 

2021 г. 

Преразглеждане на Общия регламент за групово освобождаване и 2021 г. 
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на Насоките за помощ в областта на енергетиката и околната среда  

Създаване на екологосъобразни работни места, повишаване на квалификацията 

на работниците и привличане на нови таланти 

Оказване на подкрепа на държавите членки при актуализиране на 

техните национални пътни карти за обучението на работната сила в 

строителството чрез инициативата „Изграждане на умения“ (Build Up 

Skills) и подпомагане на изпълнението на Европейската програма за 

умения от 2020 г. 

2020 г. 

Устойчива застроена среда 

Преразглеждане на целите за оползотворяване на материалите и 

оказване на подкрепа на вътрешния пазар на вторични суровини 

2024 г. 

Представяне на единна рамка на ЕС за издаване на цифрови 

разрешителни и препоръчване на използването на строително-

информационното моделиране при обществените поръчки  

2021 г. 

Оказване на подкрепа за цифровизацията в строителния сектор чрез 

„Хоризонт Европа“, центровете за цифрови иновации и съоръженията 

за изпитване и експериментиране  

2021 г. 

Поставяне в центъра на санирането на свързания с кварталите и основан на 

участието интегриран подход 

Създаване на креативна платформа за европейски „Баухаус“ с цел 

съчетаване на устойчивостта с изкуството и дизайна 

2020 г.  

Оказване на подкрепа за устойчиви и декарбонизирани енергийни 

решения чрез „Хоризонт Европа“ и пространството за съвместно 

създаване в областта на научните изследвания и иновациите  

2020 г. 

Улесняване на развитието на енергийните общности и на действията 

на местно равнище чрез европейския пазар на интелигентните градове 

2020 г. 

Оказване на подкрепа за разработването на стандарти за устойчиви 

на изменението на климата сгради 

2020 г. 

Справяне с енергийната бедност и с проблема на сградите с най-лоши 

характеристики 

Стартиране на инициативата за жилища на достъпни цени с 

пилотни проекти в 100 района за саниране 

2021 г. 

Обществени сгради и социална инфраструктура, които показват пътя за 
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следване  

Представяне на предложение за разширяване на изискванията за 

саниране на сградите в Директивата за енергийната ефективност, като 

те обхванат всички равнища на публичната администрация  

2021 г. 

Изготвяне въз основа на съответни равнища на критерии за 

екологосъобразни обществени поръчки, свързани с жизнения 

цикъл и устойчивостта спрямо изменението на климата, за някои 

обществени сгради 

2022 г. 

Декарбонизиране на системите за отопление и охлаждане  

Изготвяне на мерки относно екопроектирането и енергийното 

етикетиране 

2020 г. 

Извършване на оценка на разширяването на използването на 

търговията с емисии, така че тя да включва и емисиите от сгради  

2021 г. 

Преразглеждане на Директивата за енергията от възобновяеми 

източници (ДЕВИ) и на Директивата за енергийната ефективност и 

разглеждане на възможността за утвърждаване на целта по 

отношение на отоплението и охлаждането с енергия от 

възобновяеми източници и за въвеждане на изискване за минимални 

равнища на използване на енергия от възобновяеми източници в 

сградите. Също така улесняване на достъпа до отпадна топлина, 

отпаден студ и отопление и охлаждане от възобновяеми източници 

в енергийните системи 

2021 г. 
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