
 

Енергийна ефективност: нови правила за
сградите и домовете
 
Подобряването на енергийната ефективност на сградите би могло да намали
сметките за отопление и емисиите на парникови газове. Вижте нашия
видеоматериал.
 
От 1 януари 2021 година всички нови сгради в ЕС ще трябва да използват много малко
количество външна енергия за отопление, охлаждане или топла вода. Това ще се
постигне, като се произвежда енергия на място и се подобри консумацията. 
 
 
Въвежда  се  и  задължително  енергийно  сертифициране  на  сградите,  за  да  могат
собствениците и наемателите да сравняват лесно ефективността. Новите изисквания
са  част  от  стремежа  на  ЕС  за  засилване  на  потреблението  от  чисти  енергийни
източници.
 
 
Европейският  парламент  одобри  през  април  2018  г.  промени  в  директивата  за
енергийната ефективност на сградите. Те задължават страните в ЕС да подготвят
дългосрочни национални стратегии, които да гарантират, че до 2050 г. сградите в ЕС
почти не използват външна енергия. 
 
 
Промените  насърчават  използването  на  „умни“  технологии  за  намаляване  на
енергийното  потребление  и  налагат  въвеждането  на  точки  за  презареждане  на
електрически  автомобили  в  паркингите  на  новите  сгради.
 
 
Докладчикът на ЕП Бент Бентсен (ЕНП, Дания) заяви: „Ние даваме на държавите-
членки  инструментите,  с  които  да  направят  техните  апартаменти  и  жилища  по-
ефективни  енергийно  в  бъдеще".
 
 
Мерките на ЕС за по-чиста енергия са насочени също така към задаване на амбициозни
цели за възобновяемите енергийни източници и към подобряване на ефективността на
електрическите уреди.
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/ienierghiien-siuz/20180109STO91387/promieni-v-klimata-ies-postavia-aktsient-vrkhu-chistata-ienierghiia
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/ienierghiien-siuz/20180109STO91387/promieni-v-klimata-ies-postavia-aktsient-vrkhu-chistata-ienierghiia
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96705/BENDT_BENDTSEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20171124STO88813/vzobnoviaiemi-iztochnitsi-na-ienierghiia-ambitsiozni-tsieli-za-ievropa
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20160613STO31954/skali-za-ienierghiina-iefiektivnost-za-po-liesno-sravniavanie-na-razlichnitie-uriedi


40%
от цялата потребявана енергия в ЕС се използва за отопляване
и охлаждане на сгради

Допълнителна информация
Съобщение за гласуването на законодателството в ЕП (17/04/2018 г.)
Материал на Изследователската служба на ЕП: Подобряване на енергийната
ефективност на сградите
Материал на Изследователската служба на ЕП: Концепцията за близо нулево
потребление на външна енергия

Видео
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/better-energy-performance-for-buildings
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5129_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5129_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5129_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180411IPR01516/po-umni-i-ienierghiino-iefiektivni-sghradi-v-ies-do-2050-gh
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599299/EPRS_BRI(2017)599299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599299/EPRS_BRI(2017)599299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582022/EPRS_BRI(2016)582022_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582022/EPRS_BRI(2016)582022_EN.pdf

