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ЦЕЛ НА ПЪТНАТА КАРТА

 Устойчиво развитие 

на транспорта в 

България, отчитайки 

грижата за здравето 

на хората и огромния 

технологичен 

напредък на 

електрическите 

автомобили



ИМА ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ

 Двигателите с 

вътрешно 

горене (ДВГ) са 

източник на 

отровни газове

 Те са също 

източник на 

високи нива на 

шум



ИМА ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ

 Една и съща кола бълва в България в 

пъти повече отровни газове, 

отколкото в Западна Европа

 У нас масово се крадат 

катализаторите (заради 

благородните метали в тях), които 

намаляват отровните газове

 Без тези катализатори дори и новите 

автомобили на практика нямат 

никаква система за намаляване на 

отровните газове



ИМА ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ

 Много градове са в 

котловини, които се 

проветряват много 

зле!

 София, Кюстендил, 

Трън…

 Получава се отровен 

смог, който хората 

дишат и дишат и 

дишат…



ИМА ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ

 В Западна Европа дизеловите 

автомобили рязко поевтиняха

 Много бързо България се наводни 

със стари и отровни дизели

 У нас очевидно се внасят 

„кюмбетата“ на Западна Европа

 В края на 2017 г. 43% от колите у 

нас са на повече от 20 години

 Веднъж внесени у нас, те си 

остават у нас завинаги, защото 

никой друг не ги ще 0
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НУЖНИ СА ОГРАНИЧЕНИЯ
(не само на скоростта)

 71% от колите у нас са на над 15 години

 Тези коли са опасни поне по 4 причини:

 Те са огромен източник на отровни

газове

 Те са много често технически 

неизправни и тяхната «изправност» се 

постига с корупция

 Техните собственици и стопани са с 

високорисков профил

 Те са лидери в статистиката на ПТП



НУЖНИ СА ОГРАНИЧЕНИЯ
(не само на скоростта)

 Забрани за внос в България:

 От 2019 – за автомобили, които нямат поне Euro 4

 От 2020 – за автомобили, които нямат поне Euro 5

 От 2021 – за автомобили, които нямат поне Euro 6

 Изготвяне на списък с градове с висока концентрация на 

отровни газове:

Ограничения за леки автомобили

Ограничения за таксиметрови автомобили

Ограничения за автомобили за доставка в населени места



ОГРАНИЧЕНИЯ В БРЮКСЕЛ



ИМА ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ

ЗА ЗДРАВЕТО

 Доказано е, че отровните газове 

причиняват:

 Дихателни заболявания

 Деменция

 Повишават риска от инфаркт

 В Токио има забрана за дизелови 

автомобили от 2003 г.

 Там има 11% по-ниска смъртност от 

кардиологични заболявания, 

отколкото в Осака, където няма 

такава забрана



ИМА ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ

Лошото здраве намалява 

брутния вътрешен 

продукт на България: 

Повече болнични дни

Понижена креативност, 

трудоспособност и 

производителност

Преждевременна смърт



ИМА ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ

 Понижената 

трудоспособност и 

производителност 

отблъскват 

чуждестранните 

инвеститори (FDI = преки 

чужди инвестиции)

Мръсният въздух 

отблъсква потенциалните 

туристи



ИМА ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ

ЗА ЗДРАВЕТО

България е на 1-во място по 

смъртност в ЕС

Доказано е, че 

профилактиката и 

превенцията на заболяването 

са в пъти по-евтини от 

лечението

По-добре колонки, отколкото 

хапчета



КАПАН НА БЕДНОСТТА

 What is the 'Poverty Trap'

 The poverty trap is a mechanism which makes it very difficult for people to escape poverty. A poverty 

trap is created when an economic system requires a significant amount of various forms of capital in 

order to earn enough to escape poverty. When individuals lack this capital, they may also find it 

difficult to acquire it, creating a self-reinforcing cycle of poverty. 

 BREAKING DOWN 'Poverty Trap'

 In order to escape the poverty trap, it is argued that individuals in poverty must be given sufficient 

aid so that they can acquire the critical mass of capital necessary to raise themselves out of poverty. 

This theory of poverty helps to explain why certain aid programs which do not provide a high enough 

level of support may be ineffective at raising individuals from poverty. If those in poverty do not 

acquire the critical mass of capital, then they will simply remain dependent on aid indefinitely and 

regress if aid is ended. 



Read more: Poverty Trap https://www.investopedia.com/terms/p/poverty-trap.asp#ixzz56grtJQ17

Follow us: Investopedia on Facebook

https://www.investopedia.com/terms/c/critical-mass.asp
https://www.investopedia.com/terms/p/poverty-trap.asp#ixzz56grtJQ17
https://www.investopedia.com/terms/p/poverty-trap.asp#ixzz56grtJQ17
https://ec.tynt.com/b/rf?id=arwjQmCEqr4l6Cadbi-bnq&u=Investopedia


КАПАН НА БЕДНОСТТА

Бедните 
хора купуват 
стари коли

Замърсен и 
отровен 
въздух

Лошо здраве 
и ниска 
произво-

дителност

Лош 
туристи-

чески
имидж

Отблъскване 
на 

инвеститори 
и туристи

Българите 
си остават 

бедни



РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА

Очевидна и очевадна е нуждата от 

правителствена намеса

Ограничения за вредните автомобили

Стимули за електрификацията



ПОЛЗИТЕ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ АВТОМОБИЛИ

огромните 
ползи от 
електри-
ческите

автомобили

имат по-ниски 
общи разходи 
за собственост

нямат отровни 
емисии; 

практически 
безшумни

не увреждат 
здравето

балансират 
потреблението 

на 
електричество

намаляват 
разходите

• за здраве-
опазване

• за енергийни 
проекти

намаляват 
зависимостта от 
внос на нефт и 

газ



ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ АВТОМОБИЛИ НЕ БЪЛВАТ 

ОТРОВНИ ГАЗОВЕ ПРИ ЗАДРЪСТВАНЕ



БАЛАНСИРАНЕ 

НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ТОК

 Зареждане на батериите 

при нощна тарифа

 22:00-06:00 или 23:00-07:00

 Значително по-ниски 

разходи за зареждане

 Батериите се пълнят когато 

потреблението на 

електричество е най-ниско

и не натоварват мрежата



БАЛАНСИРАНЕ 

НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ТОК

 След работа е пиковото 

потребление на електричество 

 18:00-22:00

 Връщане на неизползваната 

енергия от батериите обратно към 

електрическата мрежа

 Батериите подкрепят мрежата 

когато потреблението на 

електричество е най-високо



БАЛАНСИРАНЕ 

НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ТОК

 Този елегантен 
механизъм за 
балансиране е нещо 
много подобно на ПАВЕЦ 
Чаира 

 Така батериите на 
практика ще елиминират 
нуждата от огромни 
допълнителни 
инвестиции в енергийни 
мощности



КАЛКУЛАТОР за коли втора ръка
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 След третата година електрическите автомобили стават по-

изгодни от автомобилите с ДВГ!



СТИМУЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 

ИНФРАСТРУКТУРА

Общините максимално да улеснят 

бизнеса: 

Единна регулация за всички общини

Определяне на локациите за колонки

Изготвяне на всички планове

Издаване на всички разрешения

Финансиране на инфраструктурата



СТИМУЛИ ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА

 Преки стимули за закупуване на електрически 

автомобили

Данъчни стимули

 Нефинансови стимули

Преференциален достъп до определени зони

Политика за паркиране

Специални ленти за движение

 PR кампания за разясняване на ползите от 

електрически автомобили



СТИМУЛИ ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА

 Даване на положителен пример:

Демонстративно ползване на електрически коли от 

всички министри, депутати и началници на държавни 

фирми

Закупуване на електрически коли за всички държавни 

служители, които имат право на служебен автомобил

Инсталиране на зарядни колонки при Народното 

Събрание, Президентството, Министерски съвет и 

всички министерства



СТИМУЛИ ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА

БАН да се включи дейно в стимулирането

Да се създаде специален отдел за електрически автомобили 

(BEVs)

Да създаде партньорства за усъвършенстване на технологията 

на батериите и на зарядните колонки

Да създаде модел за определяне на локацията на обществени 

зарядни колонки с цел оптимално покритие на най-важните 

маршрути в България

Да се обвърже субсидията на БАН с конкретните резултатите и 

постигнатите цели по горните теми



ФИНАНСИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА

 ДИРЕКТИВА 2014/94/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета

 В съответствие с Регулация (ЕС) No 1316/2013 на Европейския 

Парламент и на Съвета

 The Horizon 2020 framework programme, established by Regulation (EU) 

No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council (2), will 

also provide support for research and innovation with regard to 

alternative fuel vehicles and the related infrastructure

 European Regional Development Fund and the Cohesion Fund 

 In the CEF, the TEN-T funding instrument makes the deployment on the 

TEN-T Core Network of those new technologies and innovation, 

including infrastructure for alternative clean fuels, eligible for grants



ФИНАНСИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА

България има достатъчно сили и средства сама да 

осигури финансиране

По-добре 10 милиона за електрификация, 

отколкото 100 милиона за здравеопазване



СТИМУЛИ ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА

Изявление на вицепрезидента на енергийния съюз 

Maroš Šefčovic относно разработване и 

производство на батерии в Европа

Правителството да инициира разговори с водещи 

производители на батерии 



НЕ НИ ЛИ ОМРЪЗНА 

ДА СМЕ ПОСЛЕДНИ?

Това е нова технология, която без 

съмнение ще измести ДВГ

Това е шанс за нас да наваксаме 

изоставането и да установим 

конкурентно предимство

Трябва да сме умни и решителни и да 

не губим повече ценно време!



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Електрическите коли имат огромни предимства пред 

колите с ДВГ

 България има остра нужда от електрификация на 

транспорта

 За подобряване на здравето на хората

 За излизане от капана на бедността

 Трябва да има правителствена намеса

 Пари има, нужна е само воля!


