
 

ПРОЕКТ! 

МОТИВИ  

 

Към проекта на Закон за ратифициране на Споразумение за възмездни 

консултантски услуги за подпомагане на Агенция „Пътна инфраструктура“ при 

въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в 

България, подписано на 09 май 2018 г. между Агенция „Пътна инфраструктура“ и 

Международната банка за възстановяване и развитие в гр. София. 

 

Споразумението за възмездни консултантски услуги между Агенция „Пътна 

инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, е подписано на 

09 май 2018 г., във връзка с изпълнение на Решение по т. 18 на Министерския съвет, 

отразено в Протокол № 17 от заседанието на Министерския съвет на 25 април 2018 г. 

Със Споразумението се предвижда Агенция „Пътна инфраструктура“ да ползва 

експертизата на Международната банка за възстановяване и развитие за успешното 

изпълнение на проект „Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за 

събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато 

разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 

3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална 

маса до 3,5т. (електронна винетка)”. 

Консултантската услуга на Международната банка за възстановяване и развитие 

в подкрепа на Агенция „Пътна инфраструктура“ включва следните дейности за 

успешното управление при изпълнение на дейностите по подписания договор с избрания 

изпълнител: 

1. Дейности по контрол и осигуряване на качеството при внедряването на 

електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна 

мрежа; 

2. Експертна и техническа помощ в процесите по надзор и последващо тестване 

на цялата изградена електронна система; 

3. Анализ и определяне на тарифите за пътно таксуване и обхват на мрежата. За 

изпълнението на тази дейност ще бъде спазено европейското законодателство в областта 

на пътното таксуване. Както и подпомагане на АПИ при въвеждането на Европейската 

услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ) в България, с оглед осигуряване на 

оперативна съвместимост; 



4. Техническа комуникационна подкрепа, с цел разясняване пред обществото и 

заинтересованите лица представянето на електронната система за пътно таксуване. 

С Решение по т. 18 на Министерския съвет, отразено в Протокол № 17 от 

заседанието на Министерския съвет на 25 април 2018 г., председателят на Управителния 

съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е упълномощен да проведе преговорите и да 

подпише споразумението при условие за последваща ратификация. Преговорите са 

проведени и споразумението е подписано на 09 май 2018 г. 

Подписаното споразумение подлежи на ратификация на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 

5 и 7 от Конституцията на Република България. 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

(БОЙКО БОРИСОВ) 


