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Относно: Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на
Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на
пътната инфраструктура по Закона за пътищата
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация внасяме за разглеждане от Министерския съвет проект на
Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за
събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата.
С проекта на постановление се предлага приемането на нова Наредба за
условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по
Закона за пътищата и отмяна на действащата към момента Наредба за условията и реда
за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние,
за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално
ползване на републиканските пътища или на части от тях, приета с Постановление №
160 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2008 г.). Приемането на нова наредба е продиктувано
от необходимостта от синхронизиране на подзаконовия нормативен акт с настъпилите
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промени в действащото законодателство и е с оглед многобройните и важни промени,
които се предлагат.
Действащата към момента Наредба за условията и реда за събиране на таксите за
ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни
съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските
пътища или на части от тях е с последно изменение от месец август 2010 г. След
посочения период Законът за пътищата е изменян многократно, поради което възниква
необходимостта от синхронизиране на подзаконовия нормативен акт със сега
действащата законова уредба.
Проектът на наредба се приема на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за
пътищата, съгласно който размерът на таксите по чл. 10, ал. 1, 4 и 5 се определя от
Министерския съвет с тарифа, а условията и редът за тяхното събиране - с наредба на
Министерския съвет по предложение на министъра на финансите и министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
В проекта на нормативен акт са регламентирани видовете такси за ползване на
пътната инфраструктура по Закона за пътищата, като подробно се урежда редът и
условията за събирането на такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна
такса, такса за ползване на съоръжения и такава за специално ползване на
републиканските пътища или на части от тях. В същата не се предвижда детайлна
уредба на таксите за изминато разстояние - ТОЛ такси, предвид обстоятелството, че
към настоящия момент с чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата е нормативно установено
задължението за въвеждане само на една от таксите изброени по – долу в същата
разпоредба – винетна такса или ТОЛ такса. В конкретния случай, в Република България
е въведена такса за ползване на пътната инфраструктура, чиято детайлна регламентация
е предмет на предложения за приемане проект.
Текстовете на проекта на наредба касаят условията и реда за събиране на всеки
един от видовете такси по Закона за пътищата, с изключение на ТОЛ таксата, която към
настоящия момент не се събира. Нормативният акт дефинира периодите на валидност
на различните винетни стикери. Същите са издават въз основа на платена такса,
съобразно срокът, за който ще бъдат ползвани републиканските пътища, които са
включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива, които са извън нея или по
техни участъци, както и категорията на пътното превозно средство. Предложена е
уредба на начина, по който е определен периодът на валидност на годишната винетка,
който съвпада с бюджетната година по смисъла на чл. 10, ал. 2 от Закона за публичните
финанси. Предвижда се валидността на годишната винетка да бъде от 1 януари до 31
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декември на годината, за която е издадена. За максимално улеснение на гражданите, е
предложена възможността при заплатена винетна такса за предходната година, те да
имат правото да ползват републиканската пътна мрежа в срок до 31 януари на
следващата година. Месечната, седмичната и дневната винетка са със срокове на
валидност съобразно датата на издаването им.
Разпоредбите, касаещи контрола и санкциите при ползването на републиканската
пътна мрежа без заплатена винетна такса, са приведени в съответствие с действащите
норми на Закона за пътищата и Закона за движението по пътищата.
Предвидено е, че ползването на републиканската пътна мрежа без заплатена
винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата или с винетен стикер с
графично оформление, което е различно от одобреното, се санкционира по реда на
чл.179, ал. 3 от Закона за движението по пътищата. Ползването на републиканската
пътна мрежа със заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, пониска от нормативно установената за съответната категория, се санкционира по реда на
чл. 179, ал. 4 от Закона за движението по пътищата. Съобразно разпоредбата на чл. 171,
т. 2, буква „ж“ от същия закон, за ползването на републиканската пътна мрежа без да е
заплатена съответната такса, определена в Закона за пътищата, или със залепен
невалиден винетен стикер, се прилага принудителна административна мярка по Закона
за движението по пътищата чрез временно спиране от движение на пътното превозно
средство.
Регламентирани са и видовете дейности в обхвата на пътя и обслужващите зони,
за който се дължи такса за специално ползване, както и условията и реда за плащането
им.
Предложеният проект на наредба е съгласуван с Междуведомствената работна
експертна група за изпълнение на задачите, определени в Решение № 908 на
Министерския съвет от 2015 г. за приемане на модел на въвеждане на смесена система
за тол такса за тежкотоварни моторни превозни средства и електронна винетка за леки
моторни превозни средства, както и предоставяне на европейски услуги за електронно
таксуване и даване на съгласие за провеждане на процедура за избор на изпълнител за
комплексно обслужване при електронно събиране на пътни такси.
Предложеният проект на постановление на Министерския съвет няма да доведе
до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което е
приложена финансова обосновка по Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“
от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
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По проекта на акт са проведени обществени консултации, като проектът и
докладът към него са публикувани на интернет страницата на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството и на Портала за обществени консултации.
Направените бележки и предложения са отразени съгласно приложената справка.
Преписката е оформена съгласно изискванията на чл. 35 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Проектът на постановление на Министерския съвет е съгласуван в съответствие
с разпоредбите на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация. Получените становища, заедно със справка за приетите и
неприетите бележки за това, са приложени към настоящия доклад.
Предложеният проект на постановление на Министерския съвет не е свързан с
транспониране на актове на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде
изготвена справка за съответствие с европейското право.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагаме Министерският съвет да
приеме предложения проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на
Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната
инфраструктура по Закона за пътищата.
Приложения:
1. Проект на постановление на Министерския съвет;
2. Финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите;
3. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване;
4. Таблица за отразяване на становищата от съгласувателната процедура.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
4

5

