
Меморандум за сътрудничество за изграждане на 10,000 станции за 

зареждане на електромобили в България 

 

До 5 години в България ще има 10 000 зарядни станции за електрически превозни средства, 

които ще бъдат зареждани от възобновяеми източници. 

Това е една от целите на Меморандума за сътрудничество, подписан през февруари 2022 г. 

от Електроенергийния системен оператор (ЕСО), Националното сдружение на общините в 

Република България, Българска Браншова Камара на енергетиците, Българската Асоциация 

Електрически превозни средства, Индустриален клъстър „Електромобили” и Асоциацията на 

собствениците на електромобили в България. 

Документът предвижда изграждането на адекватна инфраструктура от зарядни станции за 

електрически превозни средства до края на 2025 г. ЕСО ще осигури достъп за 

присъединяване на изградените зарядни станции до своята електропреносна мрежа. 

Електроенергийният системен оператор стопанисва 297 подстанции, което осигурява 

възможност зарядната инфраструктура да бъде с национален обхват. Предвижда се 

разгръщане на групи бавни и бързи зарядни станции, които да обслужват леките 

електромобили, обществения и тежкотоварния електрически транспорт. 

Прогнозата е до 2030 г. електрическите автомобили в България да достигнат 200 000, като за 

покриване на годишното им електропотребление ще са необходими 600 000 МВтч 

електроенергия. До 2050 г. техният брой ще достигне 3 500 000, което ще изисква повече от 

10 000 000 MWh електрическа енергия годишно. В момента автомобилният парк в България 

консумира течни горива, чийто еквивалент в електроенергия е 45 млн. МВтч. Масовото 

навлизане на електрически превозни средства до 2050 г. ще намали три пъти потреблението 

на енергия в транспортна. 

Меморандумът за сътрудничество предвижда партньорите да обменят информация за 

състоянието на инфраструктурата, текущата и очаквана необходимост от локации и 

подходяща зарядна мощност, решения на правителството и общините, както и финансови 

оценки на ресурсите, необходими за по-нататъшното развитие на тази инфраструктура. 

Националната зарядна инфраструктура ще способства оползотворяване на електроенергия от 

възобновяеми източници и развитието на екологичен транспорт на територията на цялата 

страна, включително в населени места, отдалечени от главните пътни артерии. 


