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ОТ ВЛАДИМИР ТЕМЕЛКОВ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ППГОС „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

Докато средният брой на електромобили в Европа се измерва в проценти, то в България 
говорим за бройки, което отново ни поставя на последно място в бъдещите еволюционни 
процеси. Дори при директна съпоставка между горива и цена на електроенергията, то 
всички плюсове са на страната на електромобилите. Излагам и някои интересни факти:

В България броят на елетромобилите е около 4000, а броят на дизеловите и бензиновите 
автомобили е около 3 200 000;

1. Към края на 2021 година, процентът на електромобили в Европа е около 20.
2. За изминаването на около 500 км. в нормални градски условия, разходът за пълно 

зареждане в домашни условия ще е около 25лв. На публична зарядна станция -  
между 40 и 50 лева при пълно зареждане и то с ДДС;

3. Има държавни и местни политики за финансово и административно стимулиране, 
за изграждане на повече зарядни станции от частни лица и инвеститори;

България е единствената страна в Европа, на която й е отказана субсидия и стимули от 
Европейската комисия за покупка на нов електрически автомобил. Това е изключително 
неблагоприятно за стимулиране на покупка на подобно превозно средство. Едни от най- 
близките до нас държави предлагат доста добри финансови стимули:



1. Румъния “ до 10000 евро за нов електромобил и 1250 евро, ако върнеш стария 
такъв за скрап;

2. Гърция - 5-8000 евро + облекчения в данъците;
3. Унгария - 7350 евро;
4. Германия - до 9000 евро в зависимост от цената на автомобила;
5. България -  0.

Германия забранява продажбата на дизелови и бензинови автомобили, което е ясен знак 
към коя посока ще поеме автомобилопроизводството.

Това, разбира се, не е аргумент Община Пловдив да не започне добра инициатива и да 
бъде пример за други общини в България.

Не на последно място темата е свързана с безкрайните глоби за чист въздух наложени 
на община Пловдив.

С оглед на горното, Ви моля на основание чл. 80 ал.1 и ял.81 ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет -  Пловдив, да получа устен и 

писмен отговор на следващата сесия на Общинския съвет за следното:

1. Предлага ли Община Пловдив директни допълнителни стимули за елеюгромобили? 
Да, синя зона и данък няма, но например стимули за регистрация и използване на 
електромобил?

2. Каква е ориентировъчната бройка на електромобилите в гр. Пловдив? Какъв е броят 
от тях, които имат стикер за спиране в синя зона?

3. Има ли Община Пловдив собствени зарядни станции, които да предоставя на 
автомобили да зареждат ток?

4. Каква е процедурата за издаване на стикер за безплатно паркиране в синя зона на 
електромобил?

5. Община Пловдив регулира ли определени места за електромобили със зарядни 
станции?

6. Предлага ли Община Пловдив стимули за инвеститори, които биха желали да 
изграждат зарядни станции за лично или обществено ползване? Например, някаква 
малка финансова помощ или безплатна и бърза административни услуга?

С уважение:

/Владимир Тем^п^Щ/


