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I. Обхват на процедурата по интеграция с Електронната система за 

събиране на пътни такси по отношение на възможността за плащания на  

такси по чл. 10, ал. 2, от Закона за пътищата 
 

Този документ описва обхвата на интеграционните процеси и етапите за 

установяване на техническа и функционална съвместимост с Електронната система за 

събиране на пътни такси при заявено намерение на НДУ да предоставя услугата по т. 

4.1.4 от Общите условия  за плащания на такси по чл. 10, ал. 2  от Закона за пътищата. 

Процедурата по интеграция с Електронната система за събиране на пътни такси 

по отношение на възможността за плащания на такси по чл. 10, ал. 2, от Закона за 

пътищата, в обхвата на   т. 4.2.1 от Общите условия се състои от три етапа: 

Етап 1: Деклариране на намерение от страна на Националният доставчик на 

услуги за стартиране на процедура по интеграция с Електронната система за събиране 

на пътни такси по отношение на възможността за плащания на  такси по чл. 10, ал. 2, от 

Закона за пътищата. 

Етап 2: Предоставяне на достъп до тестова среда и провеждане на тестове. 

Етап 3: Предоставяне на достъп до продукционна среда и провеждане на 

тестове.  

Документът предоставя цялостна информация, свързана с провеждането на 

изпитванията за доказване на техническа и функционална съвместимост с 

Електронната система за събиране на пътни такси за целите на предоставяане на услуга 

за плащане на такси по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата- компенсаторни такси. 

Предоставяни документи с ограничен достъп след завършване на Етап 1:  

- Приложение 5.3.1 – Детайлно описание на интерфейсната спецификация. 
- Приложение 5.3.2 – Тестови сценарии за провеждане на интеграционната 

процедура. 
 

II. Описание на дейностите по етапи на процедурата по интеграция  

Етап 1: Деклариране на намерение от страна на Националният доставчик на 

услуги за стартиране на процедура по интеграция с Електронната система за 

събиране на пътни такси по отношение на възможността за плащания на  такси по 

чл. 10, ал. 2, от Закона за пътищата. 

След приключване на процедурите по доказване на техническа съвместимост с 

Електронната система за събиране на пътни такси, по отношение на извършване на 

плащания на такса за електронна винетка, тол такса, посредством закупуване на 

маршрутна карта и свързани с това услуги, Националният доставчик на  услуги за 

електронно събиране на пътни такси (НДУ) уведомява писмено Агенция „Пътна 
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инфраструктура“ за готовността си да започне интеграционни процеси с Електронната 

система за събиране на пътни такси, по отношение възможността за плащания на такси 

по чл. 10, ал. 2, от Закона за пътищата.  

Етап 2: Предоставяне на достъп до тестова среда и провеждане на тестове. 

Съгласно изискванията на чл. 167а, ал. 4 от Закона за движението по  пътищата 

Агенция „Пътна инфраструктура“ създава и поддържа информационната система 

„Система за вторична интеграция и правоприлагане“. В нея се издават и съхраняват 

докладите, които Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от 

Закона за пътищата създава  за всяко установено нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3в, към 

които автоматично се прилагат статични изображения във вид на снимков материал 

и/или динамични изображения – видеозаписи, като за всяко нарушение в системата се 

генерира уникален идентификационен номер. 

След решение на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ на Доставчика се 

предоставят Приложение 5.3.1 – Детайлно описание на интерфейсната спецификация 

и Приложение 5.3.2 –Тестови сценарии за провеждане на интеграционната процедура 

и се осигурява достъп до тестова среда с възможност за проверка за наличие на 

нарушение и възможност за плащания на  компенсаторни такси по чл. 10, ал. 2, от 

Закона за пътищата.  

На този етап от процедурата, между страните (АПИ и НДУ) се договарят 

параметрите на защитената мрежова среда за достъп и се предоставят потребителско 

има и парола за достъп до тестова среда. 

 Установяване на техническа и функционална съвместимост в тестова среда 

За установяване на техническа и функционална съвместимост в тестова среда се 

провежда серия от тестове с предварително подготвени сценарии, съгласно 

предоставеното Приложение 5.3.2 „Тестови сценарии за провеждане на 

интеграционната процедура“, покриващи заплащането на всички типове 

компенсаторни такси от тарифата. Техническата и функционална съвместимост в 

тестова среда се удостоверява чрез протокол от проведените тестове.  

Успешното приключване на този етап се удостоверява от Комисията за оценка и 

установяване на съответствието, след което се преминава към етап 3. 

 

Етап 3: Предоставяне на достъп до продукционна среда и провеждане на тестове 

На база на положителен резултат от проведени тестове в тестова среда, се 

осигурява достъп до продукционна среда с възможност за проверка за наличие на 

нарушение и възможност за плащания на  компенсаторни такси по чл. 10, ал. 2, от 

Закона за пътищата. На този етап от процедурата, на НДУ се предоставят 

потребителско имe и парола за достъп до продукционна среда. 

 Установяване на техническа и функционална съвместимост в 

продукционна среда 
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За установяване на техническа и функционална съвместимост в продукционна 

среда се провежда серия от тестове с предварително подготвени сценарии, съгласно 

Приложение 5.3.2 „Тестови сценарии за провеждане на интеграционната процедура“. 

Техническата и функционална съвместимост в продукционна среда се удостоверява 

чрез протокол от проведените тестове.  

Успешното приключване на този етап се удостоверява от Комисията за оценка и 

установяване на съответствието въз основа на протокола установяващ Техническата и 

функционална съвместимост в продукционна среда, за целите на предоставяне на 

услугата по плащания на  такси по чл. 10, ал. 2, от Закона за пътищата, съгласно т. 4.1.4, 

Глава 1, Раздел 3 от Общите условия. .  

 

 


