
Факти за електромобилите – екологични и икономически ползи 

 

Електрическите автомобили имат значителни ползи за околната среда, най-вече защото 

не генерират въглеродни емисии и спомагат за намаляването на изгорелите газове, 

въглеводородите и праховите частици в атмосферата. Въвеждането на електромобили 

по европейските пътища и изграждането на устойчив градски транспорт е приоритет в 

политиката на ЕС.  

Според коефициентите на Евро-емисионните стандарти: 

- един конвенционален дизелов автомобил отделя средно 12.8 кг емисии CO2 при 

пробег от 20 000 км годишно;  

- един конвенционален бензинов автомобил отделя средно 46 кг емисии CO2 при 

пробег от 20 000 км годишно. ; 

- За електромобилите тази цифра е 0.  

Освен с редуцирането на отделяните въглеродни емисии в атмосферата, с което 

допринасят за намаляване изменението на климата, електромобилите спомагат и за 

намаляването на фините прахови частици и други замърсители на въздуха, 

произвеждани от конвенционалните автомобили. Намаляване замърсяването на въздуха 

е заложено в Директива 2008/50/ЕО на Европейски парламент и на Съвета относно 

качеството на атмосферния въздух. Насърчаване използването на електромобили 

спомага за изпълнението на задълженията на страната ни, заложени както в Закона за 

изменението на климата, така и в Европейската Директива за чист въздух в Европа.  

Електромобилите имат и големи икономически ползи: 

– при 20 000 км годишен пробег разходите за зареждане на един електромобил са 

около 720 лв., за същия годишен пробег разходите за гориво на един 

конвенционален автомобил  са около 3150 лв. – повече от четири пъти повече.  

– Освен това, един конвенционален автомобил има значителни разходи за масла и 

друга поддръжка всяка година – близо 1000 лева за среден пробег от 20 000 км.  Тези 

разходи при електромобила са равни на 0 лева. 

– Всичко това прави електромобила около 6 пъти по-икономичен в дългосрочен план. 

Освен това, електромобилите са значително по-практични и лесни за управление, 

особено в натоварена градска среда. Те осигуряват тихо придвижване, с което драстично 

спомагат за намаляването на шума.  



Към това трябва да се прибави и факта, че притежателите на електромобили имат право 

на безплатен достъп до синя/зелена зона за паркиране, което генерира допълнителни  

икономически ползи. 

 


