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Относно: Програмите за енергийно обновяване на сградите водят до увеличаване на публичните финанси 
 
 
Уважаеми г-н министър, 
 
В България е налице един изключително ефикасен, но за съжаление често пренебрегван, начин за 
увеличаване на публичните финанси, който също има социални и екологични предимства -  това е 
инвестицията в енергийно ефективни програми за обновяване на сградите в България. Окуражаващи са 
множащите се из странарта инициативи за енергийното обновявяне на сградите, като например наскоро 
удобреният проект за обновявянето на 250 обществени сгради. 
 
Пиша Ви от името на кампанията „Обнови Европа” и нейните 21 партньорски фирми и сдружения. Ние 
работим за създаването на условия, в които ще бъде възможно да се намали енергийното потребление на 
сградите в ЕС с 80% преди 2050 г. в сравнение с нивата от 2005 г. Взимайки под внимание информацията, 
която споделяме с Вас в това писмо, Вие силно допринасяте до постигането на нашата цел и правите важна 
крачка към стимулиране на икономическата активност в България. 
 
Нашият опит от съществуващите програми за енергийна ефективност показва, че за всяко 1 евро държавна 
инвестиция, в кратък период от време, понякога в рамките на само една година, се възвръщат 5 евро. 
Многобройни са примерите в Германия и Ирландия. Въз основа на това, наскорошното проучване на 
Copenhagen Economics, спонсорирано от кампанията „Обнови Европа”, демонстрира в цифри безбройните 
ползи от инвестиране в енергийно ефективно обновяване  на сградите. Основният извод е, че колкото 
повече програми за обновяване се изпълнияват в една държава-членка на ЕС, толкова повече се увеличават 
нейните публични приходи. Повече подробности можете да намерите в приложената брошура. 
 
В доклада са разгледани също така и четири действия, които не изискват разходи, които вашето 
правителство може да предприеме, за да се стимулира този обещаващ нов пазар: 
 

1. Преразгеждане на закона за наемането на недвижими имоти с цел разходите по обновявяне на 
сградите да се делят между наематели и хазаи. 

2. Реформа в управлението на бюджета на държавните сгради с цел даване приоритет на инвестиции 
за обновяване. Това ще намали дългосрочните оперативни разходи за публичните сгради. 

3.  Намаляне или премахване на преферентно данъчно облагане на електро- и топлинна енергия, 
което води до енергийно-ефективното обновяване на определени сгради и нетни приходи в 
държавния бюджет. 

4. Равитие на напълно разработени програми за разпределяне на риска, които подпомагат както 
държавата, така и собствениците на сгради да пестят, докато същевременно с това използват нисък 
бюджет. 
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Ние вярваме, че именно настоящата икономическа криза е моментът, в който е нужно да се инвестира в 
програми за обновяване, особено след като докладът заключава, че  са нужни още 4-5 години преди Европа 
да си възвърне стабилния БВП. Това означава, че инвестиции в основно обновяване на сградите създават 
условия в пазара на труда за дейност дори и при ниски цени. Неуспоримите факти в доглада на Copenhagen 
Economics свидетелстват за това как пестенето на енергия, в резултат на обновявяне, води до чиста печалба 
към публичните финанси.  
 
Изчислявайки ползите на Европейско равнище, Copenhagen Economics смята, че една амбициозна програма 
за енергийно ефективно обновяване на сградите може да създаде до 1 480 хиляди работни места, 
повишаване на БВП за периода до 2017 г. с  291 млрд. евро и годишни публични печалби на стойност 39 
млрд. евро. 
 
Към това писмо прикачаме пълния текст на доклада на Copenhagen Economics. Моля свържете се с нас в 
случай, че желаете разпечатани копия на доклада. 
 
Предлагаме Ви да се срещтнем, за да обсъдим вариантите, чрез които България може да се възползва 
максимално от тази възможност. Бихме желали също да споделим с Вас нашия опит и разбиране отосно 
проблеми, които бихте могли да срещтнете в подобни инициативи. 
 
 
С уважение, 
  

 
Ейдриън Джойс 
Директор на кампанията „Обнови Европа” 
 
Партньорски фирми и асоциации участници в кампанията през 2013 г. са: 
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Прилжение 

 
Резюме на най-важните факти от проучването на Copenhagen Economics, които разглеждат сценарии за 
висока и за ниска енергийна ефективност: 
 
• съществуват много примери за това, как енергийно ефективни ремонти при текущи цени на енергията 
често възвръщат собствените си разходи. 
 
• държавите-членки на ЕС могат да стимулират икономическата  си активност и създадат между 760 хиляди 
и 1.48 милиона работни места, както и да допринесат към БВП с 153-291 млрд. евро в зависимост от 
размера на инвестициите. Това съответства на 1,2%- 2,3% от БВП на ЕС. Тези ползи идват от нарасналата 
икономическа активност в основните засегнати сектори. Ползите от стимулиране на икономическата 
активност се считат за "еднократна" полза от повишената активност в период на икономически спад. 
 
• повишено енергийно ефективно обновяване вдои и до набор от съпътстващи ползи като например: 
намаляване на разходите за държавни субсидии и подобряване на здравето, поради по-малко замърсяване 
на въздуха и по-добър климат в помещенията, като и двете водят до по-малко хоспитализации и 
подобряване на продуктивността на работника. 
 
• съпътстващите ползи ще доведат до полза за обществото в годишен размер на 104 175 млрд. евро през 
2020 г., в зависимост от нивото на инвестициите: 52-75 млрд. евро от по-ниски сметки за енергия, 9-12 млрд. 
съпътстващи ползи от намаляне на разходи за субсидиите и намаляне на замърсяването на въздуха от 
производството на енергия. Ползите за здравето от подобрни вътрешни климатични условия води до 
допълнителни 42-88 млрд. евро годишно, което е в същия порядък, както и стойността на енергийните 
спестявания!  
 
• Ускоряване на иконимическото стабилизиране през следващите 3-5 години, с продължаване на 
прогнозите за значителна безработица ще има пряко положително въздействие върху публичния бюджет. В 
периода от 2012-2017 г. публичните приходи могат да се увеличат с 67млрд. евро или 128 млрд. евро, в 
зависимост от мащаба на инвестициите, съответстващи на 0,5% - 1% от БВП на ЕС – в резултат на 
стимулиране на дейност в период на икономически спад. Заедно с "еднократна" полза от нарасналата 
икономическа активност държавния бюджет ще се увеличи с 29 – 39 млрд. евро годишно поради нетни 
спестявания, пряко влияещи на публичните разходи. 
 


