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БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПЪТНИ 

ТАКСИ ЗА ИЗМИНАТО РАЗСТОЯНИЕ

РЕГУЛАТОРНА РАМКА ЗА ЦЕНИТЕ 
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РАМКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ
ДИРЕКТИВИ ЕВРОВИНЕТКА на Европейската комисия 
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Изискванията за изчисляване на цените за пътни такси са определени 

от Европейския парламент в директивите: 

• ДИРЕКТИВА 1999/62 / ЕО относно таксуването на тежкотоварни 

превозни средства за използване на определени инфраструктури

• ДИРЕКТИВА 2006/38/ЕО на НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 17 май 2006 г. и

• ДИРЕКТИВА 2011/76/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 27 септември 2011 г.



РАМКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ

ДИРЕКТИВА ЕВРОВИНЕТКА (продължение) 
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Директивата на ЕО определя общи правила 
• относно пътните такси на база изминато разстояние и потребителските такси 

(винетки) за тежкотоварни превозни средства (над 3,5 тона) за използването 

на определени инфраструктури. 

• Тези правила предвиждат, че разходите за изграждане, експлоатация и 

развитие на инфраструктура могат да бъдат подпомогнати чрез пътни такси 

и винетки за участниците в движението.

Регулаторната рамка има за цел:
• подобряване на функционирането на вътрешния пазар на автомобилния 

транспорт чрез намаляване на разликите в нивата и системите на пътните 

такси и винетки, приложими в държавите-членки;

• по-добро отчитане на принципите на справедливото и ефективно 

ценообразуване чрез осигуряване на по-голямо разграничаване на пътните 

такси и винетки в съответствие с разходите, свързани с използването на 

пътя.



РАМКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ

ДИРЕКТИВА ЕВРОВИНЕТКА - ПРАВИЛА, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ 

СЛЕДВАТ
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• Пътните такси трябва да се събират в зависимост от изминатото разстояние и вида 

на превозното средство

• Националните пътни такси и винетки трябва да бъдат недискриминационни, 

прекомерните отстъпки при пътните такси са забранени;

• Схемите за таксуване следва да създават възможно най-малко препятствия за 

свободния поток на движение, като се избягват задължителните проверки на 

вътрешните граници на ЕС;

• Максималните средни такси трябва да бъдат определени на база разходите за 

изграждане, експлоатация и развитие на съответната инфраструктура. 

• Пътните такси могат също да включват "такса за външни разходи", която отразява 

разходите за замърсяване на въздуха и за шумово замърсяване, при условие че 

таксите за външни разходи отговарят на максималните стойности определени в 

приложението към директивата;

• Директивата не позволява едновременно да се налагат пътни такси и винетки за 

използване на един пътен участък. Само като изключение могат да се събират 

пътни такси за използването на мостове, тунели и планински проходи в мрежите, 

където се прилагат винетки;



ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МАКСИМАЛНАТА СРЕДНА ЦЕНА 
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ГРАФИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МАКСИМАЛНАТА СРЕДНА ЦЕНА  
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Заглавие7

Изчисляване на разходите за инфраструктура



МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА 

ИНФРАСТРУКТУРА
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Изчисляване на разходите за инфраструктура

Разходи за инфраструктура за базовата година 

и прогнозните години

Изчисляване на брутната/нетната стойност на 

инфраструктурата

Уточняване на амортизация

Уточняване на разходите за лихви

Уточняване на оперативните разходи



ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

ВИДОВЕ АКТИВИ 
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ВИД НА АКТИВА Очакван полезен живот

Пътна настилка 10 години

Придобиване на земя >100 години

Планиране, проектиране, 

надзор

15 години

Мостове 80 години

Тунели 90 години

Пътно оборудване 20 години

Износващи пластове 8 - 15 години

Основа и подложни 

пластове

25 - 50 години



ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЦЕНАТА
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Изчисляване на 
разходите за 

инфраструктура
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Прогнозиране на ППС/км

• Прогнозата се основава на преброяване на пътното движение 2015/2017 г. от АПИ

• Данни за движението по пътищата от автоматично и ръчно преброяване

• Категории ППС:

• Леки коли и ванове

• камиони 3,5 – 12 т, 

• Камиони >12 т, 2-3 оси, 

• Камиони >12 т, >3 оси 

• автобуси 

• Прогноза за развитието на трафика въз основа на растежа на брутния вътрешен 
продукт (БВП) и регионалните фактори NUTS2 за прогнозните години 

• Използвани фактори за разпределение на трафика

• ППС километри по категория ППС

• Единица лекотоварно превозно средство (ЕЛПС) за отразяване на 

необходимия капацитет

• Еквивалентно натоварване на една ос (ЕНЕО) за обхващане на вредните 

фактори при натоварване на осите
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ПРОГНОЗИРАНЕ НА ППС КИЛОМЕТЪР

ППС КИЛОМЕТЪР - ТАКСУВАНИ СЕГМЕНТИ

Заглавие12
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ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЦЕНАТА
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ - ПРИМЕР

14 Източник: COWI

Инфраструктурни активи

Пропорцио

нално 

(според 

ППС км)

Специфични 

за системата 

разходи за 

камиони над 

3,5т.  

Разходи, 

зависещи от 

пътното 

пространство 

(фактор ЕЛТППС)

Разходи, 

зависещи от 

теглото (отнесени 

според 

коефициента 

ЕНЕО)

Общо

Придобиване на земя 100% 100%

Планиране 100% 100%

Основа и подложни слоеве 20% 80% 100%

Износващи пластове 25% 75% 100%

Пътно оборудване 50% 50% 100%

Мостове 15% 85% 100%

Тунели 15% 85% 100%

Зони за обслужване и почивка 50% 50%

Експлоатация на пътища, 

текуща и зимна пътна 

поддръжка

50% 50% 100%

Експлоатация на системата за 

пътни такси и инвестиции
100% 100%



ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЦЕНАТА
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Изчисляване на 
разходите за 

инфраструктура
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за 
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ЦЕНА - ПРИНЦИПИ
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• Максималните средни пътни такси трябва да бъдат 

определени на база разходите за изграждане, експлоатация 

и развитие на съответната инфраструктура по мрежата с 

такса за изминато разстояние. 

• Разграничение по категории превозни средства (принцип на 

разпределение на разходите).

• Разграничение според Евро класовете 

• Таксата за инфраструктура не може да надвишава с 

повече от 100% същата такса за еквивалентни превозни 

средства, отговарящи на най-високите емисионни норми



ЦЕНА - ПРЕДЕЛНИ СТОЙНОСТИ (6050 KM ПЛАТЕНА МРЕЖА)

Заглавие17

Пределна стойност и средна цена

С натрупване за периода 2020  2024 г.

Категория ППС

Пределна 

стойност (таван)

млн. лв.

ППС км 

[млн.км]
Средно лв./км

Камиони 3,5 - 12 

тона
643 8 842 0,07 лв.

Камиони над 12 тона

2-3 оси
131 744 0,18 лв.

Камиони над 12 тона

>3 оси
2 455 7 005 0,35 лв.

Автобуси 182 1 084 0,17 лв.

Общо/Средно 3 411 17 675 0,19 лв.



ЦЕНА - ОТ ПРЕДЕЛНА СТОЙНОСТ КЪМ КРАЙНА ЦЕНА 
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•Разходите, които се отчитат трябва да се отнасят до мрежата 

или частта от мрежата, на която се събират инфраструктурни 

такси и до превозните средства, които подлежат на тях. 

Държавите-членки могат да решат да възстановят само 

процент от тези разходи. 



ЦЕНА - СРАВНЕНИЕ НА ПУБЛИКУВАНИТЕ И СРЕДНИТЕ 

ПРЕДЕЛНИ ЦЕНОВИ СТАВКИ
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Ценови ставки (на км), публикувани през ноември 

2019 г. Средна

пределна 

стойностКатегория ППС
Пътен 

клас
Евро I-II ЕВРО III–IV ЕВРО V

ЕЕ ППС, 

ЕВРО VI

Камиони 3,5 - 12 

тона

АМ 0,07 лв. 0,05 лв. 0,04 лв. 0,04 лв.

0,07 лв.КЛАС I 0,07 лв. 0,05 лв. 0,04 лв. 0,04 лв.

КЛАС II 0,07 лв. 0,05 лв. 0,04 лв. 0,04 лв.

Камиони над 12т,

2 -3 оси

АМ 0,22 лв. 0,15 лв. 0,12 лв. 0,11 лв.

0,18 лв.КЛАС I 0,21 лв. 0,15 лв. 0,12 лв. 0,10 лв.

КЛАС II 0,21 лв. 0,14 лв. 0,11 лв. 0,10 лв.

Камиони над 12т,

>3 оси

АМ 0,36 лв. 0,25 лв. 0,20 лв. 0,18 лв.

0,35 лв.КЛАС I 0,35 лв. 0,24 лв. 0,19 лв. 0,17 лв.

КЛАС II 0,34 лв. 0,23 лв. 0,18 лв. 0,16 лв.

Автобуси

АМ 0,09 лв. 0,07 лв. 0,06 лв. 0,05 лв.

0,17 лв.КЛАС I 0,08 лв. 0,06 лв. 0,05 лв. 0,04 лв.

КЛАС II 0,06 лв. 0,05 лв. 0,04 лв. 0,03 лв.



ЦЕНА - ОТ ПРЕДЕЛНА СТОЙНОСТ КЪМ КРАЙНА ЦЕНА

СРАВНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
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Средни годишни приходи през периода 2020-2024

Категория ППС

Ценово 

предложение

ноември 2019

Пределна 

стойонст (таван)
% от тавана

Камиони 3,5 - 12 

тона
73 млн. лв. 129 млн. лв. 57%

Камиони над 12т, 

2 -3 оси
16 млн. лв. 26 млн. лв. 63%

Камиони над 12т, 

>3 оси
259 млн. лв. 491 млн. лв. 53%

Автобуси 10 млн. лв. 36 млн. лв. 26%

ОБЩО 358 млн. лв. 682 млн. лв. 52%



ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ - ПРОЦЕС ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ
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ДИРЕКТИВА 2011/76 / ЕС, член 7з: 

1. Най-малко шест месеца преди прилагането на нов режим за събиране на 

пътни такси по инфраструктурата, държавите-членки изпращат на 

Комисията: 

(а) за режими на пътни такси, различни от тези, които включват 

концесионни пътни такси: 

• единичните стойности и останалите параметри, използвани при 

изчисляването на различните елементи на разходите за

инфраструктурата, и

• ясна информация за превозните средства, за които се отнася системата

на ТОЛ таксата, и географския обхват на мрежата или частта от нея, 

използвана за всяко изчисляване на разходите, както и процента от

разходите, който се планира да бъде възстановен;

ДИРЕКТИВА 2011/76 / ЕС, член 9в: 

Комисията се подпомага от Комитет. Този комитет следва да е комитет по 

смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент -

Консултативна процедура (член 4)


