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ВЪВЕДЕНИЕ 

Като страна от Европейския съюз, Република България е принудена 

да се включи в борбата със замърсяването на въздуха. Една от основните 

причини за повишеното замърсяване на въздуха е следствие от неправилно 

изгаряне на твърди и течни горива.  Основните критики, отправени към 

страната са относно замърсяването в градовете. Причините за такова 

замърсяване са печките на твърдо гориво, автомобилите и автобусите, 

използващи бензин и дизелово гориво. Лошите режими в които работят 

двигателите с вътрешно горене на автомобилите в градски условия налагат 

тенденция към преминаването на електрозадвижване. Това обаче има 

своите много противоречиви страни, като в публикацията се предлага как 

да се намали техния списък.  

РАЗНООБРАЗИЕТО ОТ  ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИ ПРЕВОЗНИ 

СРЕДСТВА 

Като най-бедната страна-членка на Европейския съюз, в  България 

се осъществява внос на всякаква техника с най-ниско качество от 

Китайската народна република. Пътищата за внос от там са основно три: 

директен внос, внос през Турция и внос на китайски стоки през 

Европейския съюз. 

Освен малките и големите електромобили се появяват още много и 

разнообразни превозни средства като се започне от малки детски двуколки 

и се достига дори и до много големи триколки с батерии и завидни 

характеристики (фиг. 1). Всички те разбира се не са подходящи за 

движение по пътя с автомобилите, а по спортни терени и  паркове в които 

изрично е разрешено движение на малки колесни превозни средства с 

електрозадвижване. 

В няколкото последни години текат спорове какво е основанието 

всякакви електрозадвижвани превозни средства да бъдат използвани по 

градските пътища. Съображенията за сигурност на водачите им доведоха 

до задължително използване на завидна екипировка, регистрацията на 

много от електрозадвижваните превозни средства и не на последно място 

остана въпроса за правоспособността. Всеизвестно е упорството на 
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българите, че неговата машина е едва ли не детска тротинетка или 

триколка, а управлението ѝ по възможност да се извършва по желание или 

по тротоарите, или по пътното платно редом с моторните превозни 

средства. 

 

Фиг. 1. Електрозадвижвани моторни превозни средства 

В действителност всички трябва да се съобразяват със законите на 

Република България и в този случай да се спазва Правилника за прилагане 

на закона за движението по пътищата (ППЗДП) [2]. Относно 

правоспособността на водачите изискването е за категория АМ – мотопеди 

– двуколесни или триколесни превозни средства с конструктивна 

максимална скорост не по-висока от 45 km/h, с изключение на тези с 

конструктивна максимална скорост, по-малка или равна на 25 km/h, и леки 

четириколесни превозни средства. За всички конкретни превозни средства 

трябва да се следи Регламент № 168/2013 на Европейския парламент [3]. 

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ В ГРАДСКИ 

УСЛОВИЯ И ДАЛЕЧНИ ПЪТУВАНИЯ 

Едно голямо течение в информационните медии тече като 

нерегламентирана реклама на изцяло полезното въздействие на 

електромобилите върху околната среда. Светлото и чисто бъдеще според 

същите е гарантирано при преминаването от течни горива към 

електрозадвижване на автомобилите.  

Безспорен е проблемът с течните горива, че те са крайно количество 
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в природата и ще поскъпнат много. Грешно е твърдението за ниската цена 

на електрическия транспорт, а по-конкретно в тази си част, за използване 

на електроенергия от акумулаторни батерии. Себестойността на батериите 

е твърде висока, но освен това не се вземат предвид и вредите от тях за 

околната среда. Неправилно е за електромобилите да се споменават 

предимствата на транспортните средства, използващи електрическа 

контакта мрежа. Батериите оскъпяват електротранспорта, а не 

компенсират отсъствието на контактна мрежа. 

Правилното твърдение е: Електрозадвижваните превозни средства 

намаляват замърсяването на въздуха в гъстонаселените райони. От 

последното се извеждат следните положителни и отрицателни страни: 

 производството на електроенергия е замърсител на природата, което 

в комбинация със загубите от преноса на електроенергия не се 

споменават, когато се говори за електромобили; 

 освен че са свързани със замърсявания, батериите имат и загуби при 

зареждането и експлоатацията; 

 като факт остава това, че природата се замърсява, но извън 

градовете. 

Като препоръка от изложеното дотук е да се използват 

електрозадвижвани моторни превозни средства само в градски условия. 

Противниците на тази идея основателно ще посочат, че в такъв случай ще 

бъдат принудени семействата да имат втори автомобил, използващ 

двигател с вътрешно горене, а така ще бъде задълбочен проблема с 

градските паркоместа. 

РАЗУМЕН ПОДХОД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 

ЕЛЕКТРОМОБИЛИ НА ДАЛЕЧНИ РАЗСТОЯНИЯ 

В подкрепа на препоръката за използването само в градски условия 

е и късия пробег без презареждане на електромобилите. Дори и да се 

инсталират електрозарядни станции на всеки 50 km от извънградските 

пътища, батериите ще загубят своята дълговечност от твърде честото 

шоково зарежда, ще има голяма загуба на време за зареждане и 

пренатоварване на пунктовете за заряд. 

В зависимост от техническите характеристики на електромобила, 

всеки водач може да изчисли след достатъчен за това период на 

експлоатация какъв е разумният пробег за един ден. За всяко разстояние 

над този максимум трябва да бъде предложен комбиниран транспорт за 

пътниците и товарите от електромобилите. 

Сухопътният комбиниран транспорт се практикува по технологията 

камион върху влак – т.н. Ro-La (Rollende Landstraße – подвижен път) [1], 

[7]. Използването на идеята за превоз на електромобилите между 
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градовете ще доведе до справяне с много от недостатъците на 

съвременните моторни превозни средства с електрозадвижване от 

акумулаторни батерии. 

За стартирането на идейния проект се препоръчва използването на 

железопътни платформи с дву- или триколоосни талиги. По същество това 

представлява един пътуващ паркинг. Разположението на по-големите 

електромобили трябва да се съобрази с техните габарити, а 

позиционирането им да е надлъжно на платформата (фиг. 2). Габаритите 

на големите електромобили са близки до тези на автомобилите, което 

позволява местата да бъдат заемани и от автомобили, задвижвани от 

двигатели с вътрешно горене. 

 

Фиг. 2. Примерна схема на пътуващ паркинг 

Като обслужващ отрасъл, транспортът е в пряка зависимост от 

множество външни фактори от различно естество (икономически, 

социално-демографски, политически, екологични), с различен обхват на 

действие (международен, национален, регионален и местен), които 

взаимодействат помежду си и най-често имат разнопосочен ефект. В 

допълнение, едни и същи фактори могат да повлияят положително върху 

развитието на даден вид транспорт и негативно върху друг [5]. 

Железопътният транспорт се радва на съживяване, тъй като 

успешно поставя въпросите за капацитета и предлаганите услуги. 

Обемите на превозените тонове са достигнали рекордни нива за девет 

последователни години. Въпреки ръста от 33%, железопътни товарни 

превози формират само 6,5% от общите транспортни разходи. 

Интермодалните превози са дали нов живот на железопътната индустрия, 

като железопътните интермодални товари се утрояват от 1980 г. в 

световен мащаб – от 3,1 милиона до 9,3 милиона превозени ремаркета и 

контейнери. Увеличаване капацитета на железопътния транспорт се 

превръща в първостепенен въпрос [4]. 

Най-изгодно ще бъде пътуването с влак за притежателите на най-

малките автомобили и електромобили, т.к. дължината им е по-малка от 

широчината на железопътната платформа. Благодарение на това, могат да 

се превозват два пъти повече автомобили (фиг. 3). 
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Фиг. 3. Напречно поместване на автомобили върху пътуващ паркинг 

Надлъжното разположение на автомобилите от фиг. 2 ще бъде 

икономически изгодна при издигането на втори етаж с автомобили. 

Недостатък на този вариант е неспазването на условието за сравнително 

бързото „паркиране“ и напускане върху платформата по гарите. Разбира 

се винаги могат да се разработят конструкции за преодоляване на 

посоченото неудобство, като е препоръчително да се изгради изцяло нов 

вагон с ниски талиги. Такива талиги имат колела с изключително малък 

диаметър, което не позволява много голямо натоварване и талигите са с по 

три или четири колооси [6]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Безценно е преимуществото на комбинираните превози, че могат да 

намалеят пътнотранспортните произшествия. Това може да бъде 

вследствие намаляването на трафика по пътищата от Републиканската 

пътна мрежа и поради факта, че водачите винаги ще са отпочинали. 

При апробацията на идейния проект са предвидени по-високите 

разходи за водачите на автомобили. След като се изведат статистическите 

данни за проявен интерес, може да се направи карта на натовареността за 

участъците и по тази схема да бъдат осигурявани необходимия брой 

пътуващи паркоместа. Получените резултати ще послужат и за 

създаването на регистрационна уеб-базирана платформа. 

Библиография 

1. Беров Т., Стойков Д., Стаменов В., Стоянов И. Подход за определяне 

ефективността на Ро-Ла превози през България. ВТУ „Т. Каблешков”, София, 2010. 

2. МВР. Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата. 

3. Официален вестник на Европейския съюз. Регламент (ЕС) № 168/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета, 15 януари 2013 г., относно одобряването и 

надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства. 

4. Dyankov P. Economic impact of logistics in transport. International scientific refereed 

online journal with impact factor, Issue 41, 2018, ISSN 2367-5721, pp. 335-341. 

5. Dyankov P., Stoyanov S. Trends for the future development of the transport in Bulgaria. 

International scientific refereed online journal with impact factor, Issue 41, 2018, ISSN 

2367-5721, pp. 368-378. 

6. http://www.drehgestelle.de/6/gummi_rola690.html 

7. http://www.ralpin.com/ 


