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ПЕТЯ АВРАМОВА –  

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на 

Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на 

републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни 

съоръжения по републиканските пътища 

                             

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 внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на Постановление 

на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за 

специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни 

съоръжения по републиканските пътища. 

 С проекта на постановление се предлага приемането на Наредба за условията и 

реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и 

за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и отмяна на  Наредбата за условията 

и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата (приета 

с Постановление № 291 на Министерския съвет от 2016 г., обн., ДВ., бр. 89 от 2016 г., изм. и доп., 

ДВ., бр.102 от 2017 г.). 

 Предложеният проект на постановление на Министерския съвет е с цел 

привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие със Закона за пътищата (ЗП). Със 

Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (ЗИДЗП) (Обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.) се 

въведоха нови положения по отношение на подзаконовата нормативна уредба. 



 Промените в ЗП налагат обществените отношения, регламентирани в Наредбата 

за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за 

пътищата, приета с Постановление  № 291 на Министерския съвет от 2016 г., която към момента 

регулира както таксите по чл. 10, ал. 4 и 5 от Закона за пътищата за специално ползване на 

републиканските пътища и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища, така и 

таксите по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата за преминаване по платената пътна мрежа, да бъдат 

преразгледани съгласно новата нормативна уредба. 

Законовата делегация на чл. 10, ал. 7 от ЗП налага обществените отношения, свързани 

със събирането на пътни такси, въвеждането на електронната система за отчитането и установяването 

им и изясняването на ролите на различните участници в процеса, да се детайлизират в наредба 

Министерския съвет, като към момента е изготвен проект на Постановление на Министерския съвет 

за приемане на Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена 

система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база 

изминато разстояние. В проекта на наредба се регламентират условията и редът за събиране на 

таксите по чл. 10, ал. 1 и 2, чл.10а, ал. 2 и  чл. 10б, ал. 5 от Закон за пътищата, начините за 

изчисляването и заплащането им. 

Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 6 от ЗП условията и редът за събиране на таксите по 

ал. 4 и 5 от чл. 10 от ЗП се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра 

на регионалното развитие и благоустройството. 

С предложения проект на наредба се регламентират обществените отношения, свързани 

с условията и реда за събиране на такса за ползване на отделни съоръжения по републиканските 

пътища по чл. 10, ал. 4 от Закона за пътищата - мостове, тунели и/или планински проходи, посочени 

в списък, приет с решение на Министерския съвет и обнародван в „Държавен вестник“ и такса за 

специално ползване на републиканските пътища или на части от тях по чл. 10, ал. 5 от ЗП. 

С оглед горното, с проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на 

Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските 

пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища се 

предвижда действащата Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната 

инфраструктура по Закона за пътищата да бъде отменена, тъй като обществените отношения, 

уредени в нея, в съответствие със ЗП, ще бъдат детайлно регламентирани в два нови подзаконови 

акта. 

Предложеният проект на постановление на Министерския съвет няма да окаже  пряко 

и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което е приложена  финансова 

обосновка съгласно Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация. 



Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проекта на 

акт е проведено публично обсъждане, като проектът на постановление, докладът към него, 

частичната предварителна оценка и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в 

администрацията на Министерския съвет от съгласуването на оценката, 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 

към доклада 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. 

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, предлагам Министерският съвет да приеме 

предложения проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията 

и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях 

и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища. 

 

Приложения:  

1. Проект на постановление на Министерския съвет; 

2.  Проект на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално 

ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по 

републиканските пътища; 

3. Финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите; 

4. Частична предварителна оценка на въздействието; 

5. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“; 

6. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

7. Таблица за отразяване на становищата от съгласувателната процедура. 

 

                        МИНИСТЪР: 

     ПЕТЯ АВРАМОВА 

 


