
Кръгла маса “Чисти коли за чист град” 

Проектът “Чисти коли за чист град” се изпълнява с финансовата подкрепа 
на Столична община, Програма Европа 2017 от Фондация “Българска 

асоциация Електрически превозни средства” (БАЕПС) 

Настояща картина на 
електромобилността в София и България  



Цена на батерии и продажби 



Някои електромобили, сега 



Очаквани модели догодина 



Очевидните разлики 

ДВГ Електромобил 

Шум шумен тих 

Замърсяване на въздуха в градовете замърсяващ чист 

Енергийна ефективност ниска висока 

Ускорение по-слабо впечатляващо 

Разпознаваемост много познато ново 

Начален разход по-нисък по-висок 

Превозвана енергийна плътност по-висока по-ниска 



По-скъп ли е “скъпият” електромобил 

∗ Личен автомобил 
обикновено е паркиран 
95% от времето 

∗ При електромобилите 
фиксирани : променливи 
разходи са 5/1 до 10/1 

∗ EUR 143,950 : 8 години : 
365 дни : 24 часа = EUR 
2.05 на час стойност на 
актива 



Рентабилност на използване 
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Среднодневен пробег, km 

Доходност от използването на електромобил в сравнение с автомобил с ДВГ при 
два пъти по-висока цена на електромобила в зависимост от среднодневния пробег, 

% 

Електромобил вместо бензинов 
или дизелов автомобил 

Електромобил вместо автомобил 
на пропан-бутан 

Електромобил вместо автомобил 
на метан 



Брой EV + Hybrid у нас и в света 

България Румъния Гърция Австрия Холандия Франция Норвегия 
% Ел-били от общия парк, 2015 0.01 0.13 0.26 1.39 16.52 17.30 12.43 
% Ел-били от общия парк, 2016 0.02 0.32 0.49 2.38 9.49 20.57 17.50 
% Ел-били от общия парк, Май 2017 0.015 0.19 0.22 1.50 3.08 11.88 8.35 
Общ брой 2011-Май 2017 1`650 3`059 5`748 18`787 103`590 180`732 136’634 



“Да отидем до морето” 



За всякакви въпроси: 

Храбрин Иванчев 
Изпълнител Директор 
Киа Моторс България 
Член на Борда на БАЕПС 
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