
За ИКЕМ

- ИКЕМ е регистриран на 25.11.2009г.  като сдружение с 
нестопанска цел – Индустриален Клъстер;

- С решение на Общото  събрание на организацията от 7 
март 2014 г. ИКЕМ е Национална браншова 
организация за електрическа мобилност;

     Към днешна дата:

- В ИКЕМ членуват 56 индустриални компании, ЕРП 
дружества, БАН, технически университети, организации 
и фирми от инженерния, индустриалния и 
непроизводствен сектор от различни региони на 
страната;

- Официалните партньори на ИКЕМ са 74 - обществени 
организации, български общини, фондации, сдружения 
и др.



ИНДУСТРИАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
РАЗВИТИЕ

- България има своя опит в този бранш и не малък 
брой компании, произвеждащи различни компоненти, 
възли и електроника за автомобилната индустрия и в 
частност за електромобили. 

- Към момента компаниите, ангажирани  в сектора са 
над 270 и близо 80 000 заети служители.  Други 
ключови подсектори могат да се използват  във 
веригата на доставки. 

- Развит ИКТ сектор и големият брой специалисти от 
най-високо ниво. Към момента в страната оперират 
942 компании с над 100 хил. служители. 

Редица подсектори са готови да отговорят на 
нуждите на електромобилната индустрия и да 
станат активни участници в нейното бъдещо 
развитие. 



• Към края на 2019г. в  България са инсталирани общо над 
250 зарядни колонки с CEE, ТИП1 и ТИП2 конектори, 
работещи с напрежение 220V или 380V и мощност между 
3,7 - 150kW.

• Препоръчителен брой публично достъпни зарядни точки в 
България – 2020 - ? Директива 2014/94

       
• BULCHARGE – Национална платформа за зарядна 

инфраструктура на ЕПС.

ЗАРЯДНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕПС



ПЕРСПЕКТИВИ

• Електрическата мобилност е иновативна и ще даде тласък за развитието на 
други сфери, които носят по-висока добавена стойност за икономиката. 
България може да компенсира загубените позиции и пропуснатите 
възможности през последните години. При добро управление 
електрическата мобилност може да бъде една от ключовите технологии за 
осигуряване на заетост и растеж на промишлеността през следващите 
десетилетия;

• Електромобилите имат и съществено предимство със значение за 
енергийната система и като част от „умните мрежи”, подпомагайки 
изглаждането на пиковете в периодите на най-висока консумация на 
електроенергия;

• Навлизането на електрическите превозни средства ще осигури устойчиво 
бъдеще на транспорта, чрез въвеждане на нисковъглеродни иновационни 
и енергийно ефективни технологии и намаляване на неговата зависимост 
от изкопаемите горива. 



ПЕРСПЕКТИВИ

• Страната ни все още разполага с квалифицирани и опитни инженерно-
технически кадри;

• Налице са традиции и специализация в производството на електротехническо 
и енергетично оборудване, както и в областта на машиностроенето. Част от 
предприятията на нашия пазар са собственост на водещи международни 
компании в тези сектори;

• България разполага с производствена база и традиции в производството на 
електро и мотокари, в която област имахме лидерски позиции;

• Предприятия в България са надеждни партньори на водещи компании от 
автомобилостроенето като поддоставчици на възли, компоненти и детайли;

• Налице е сравнително ниска цена на електроенергията, добре развита 
енергийна инфраструктура и дистрибуторска мрежа, благоприятно географско 
положение;

 



ИЗВОДИ
• Необходим е държавен план – Национална програма за 

електрическа мобилност на България до 2035;

• Да се работи за устойчива енергийна система с възможност 
за поемане натоварването на зарядната инфраструктура за 
електромобили;

• Рестрикции за покупката и използването на 
енергонеефективни и замърсяващи превозни средства с 
двигател с вътрешно горене, особено в чувствителни градски 
зони;

• Стимули и административни улеснения за инсталирането на 
подходяща и достатъчна зарядна инфраструктура. 

• Да се подпомагат и развиват приоритетно образованието и 
иновациите в производството и услугите свързани с 
електрическата мобилност;



Електрическата мобилност ще се развива в комплексна система

• Масов градски и междуградски транспорт, ЕПС за бизнес приложения, 
индивидуални ЕПС, системи за споделено използване на ЕПС,

• Модулна зарядна инфраструктура, осигуряваща максимална гъвкавост при 
зареждане на различните видове ЕПС, в зависимост от технологичните им 
особености,

• Умни приложения, за управление и контрол на ЕПС и зарядната 
инфраструктура, тяхното движение и ориентиране в заобикалящата ги среда, 
връзка с други системи и др.,

• Специализирани форми на обучение – магистратури, инженерно, 
професионално т.н.,

•  Енергийна сигурност и електрическа мобилност
• Научна и развойна дейност,
• Стандартизация.

АКЦЕНТИ ЗА РАЗВИТИЕ



В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Електрическата мобилност може да бъде ключова за осигуряване на устойчива 
заетост и растеж през следващите десетилетия. 

От друга страна се създават предпоставки и за обновяване на автомобилния 
парк, чието състояние е крайно незадоволително. Така ще се осигури и 
подобряване състоянието на атмосферния въздух и по-здравословна среда, 
особено в по-големите населени места.

ИКЕМ като Национална браншова организация за електрическа мобилност ще 
работи така, че България да се утвърди на картата на електромобилността в 
Европа.



Благодаря за вниманието!

Илия Левков

Национална браншова организация за електрическа мобилност - ИНДУСТРИАЛЕН 
КЛЪСТЕР "ЕЛЕКТРОМОБИЛИ" (ИКЕМ)

гр. София, п.к.1000, ул."Денкоглу" 1, ап.13, 0876 634 872
• e-mail: office@emic-bg.org 
• website: www.emic-bg.org

mailto:office@emic-bg.org
http://www.emic-bg.org/
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