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ПЪТНИТЕ ТАКСИ СЪЩЕСТВУВАТ ОТ МНОГО ДЪЛГО 

ВРЕМЕ!



Съвременните системи за пътно таксуване са 
започнали с пунктове за таксуване по 
магистралите



Но пунктовете за таксуване имат много 

проблеми!



Понастоящем пътното таксуване се осъществява 
основно върху свободно придвижващ се трафик–
както в България
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Пътно таксуване – някои ключови 
аспекти

• Доставчикът на услуги НЕ определя тарифите

• АПИ/НТУ определят тарифите

• Доставчикът на услуги НЕ МОЖЕ да увеличава или намалява тарифни ставки

• Доставчикът на услуги НЕ ЗАДЪРЖА приходите от пътни такси

• Приходите от пътни такси се прехвърлят на АПИ / НТУ

• Доставчикът на услуги получава заплащане от АПИ/НТУ за начисляване на такси и 

обслужване на клиентите

• АПИ/НТУ НЕ са отговорни за начисляване на такси и обслужване на клиенти

• Обширни тестове на доставчик на услуги и неговите бордови устройства се 

извършват преди да му бъде разрешено да започне да предоставя услуги на клиенти



Случайни ползватели – маршрутни 
карти

• Някои ползватели могат да не желаят да създават потребителски акаунти и да 
получават БУ

• Напр. транзитен трафик

• Еднократни маршрутни карти

• Ползвателят предвижда маршрут от A до B през определен брой междинни точки

• Конкретен времеви период

• За конкретно превозно средство (и клас на превозното средство)

• Системата изчислява

• Точния маршрут и използваните участъци с пътно таксуване

• Дължимата пътна такса

• Ползвателят има право да използва изчисления маршрут само веднъж еднопосочно 
през конкретния период

• Наличност като при винетките

• Терминали за самообслужване на АПИ/НТУ

• Уеб страница на АПИ/НТУ, мобилно приложение, пунктове за продажба

• Доставчици на услуги (уеб страница, мобилно приложение, пунктове за 
продажба) – не е отговорност на АПИ/НТУ



Терминали за самообслужване



Правоприлагане
• Правоприлагането в местата за таксуване е 

лесно!

• Ако не платиш – бариерата не се вдига

• Как осигурявате плащане при 

система със свободно придвижващ 

се трафик?



Правоприлагане - откриване

• Портални рамки за правоприлагане • Мобилни контролни звена (MКЗ/МCU)

ANPR camera
router with GPS

external generator (example)

heating and cooling (example)

surrounding 

adjustable lighting 

system (example)

additional 

car battery (example)

car PC

И в двата случая:

• Се открива преминаване на превозно средство

• Прави се снимка

• Прочита се регистрационния номер на МПС

• Класифицира се превозното средство

Не се начисляват пътни такси 
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