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ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

ДОКЛАД 

от 

ГРОЗДАН КАРАДЖОВ 

 ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА 

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

 

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списъка на 

републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса и 

за отмяна на Решение № 101 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Списъка 

на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса 

(обн., ДВ, бр. 16 от 2020 г.) 

 

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 Министерски съвет проект на 

Решение на Министерския съвет за приемане на Списъка на републиканските пътища, за 

които се събира такса за изминато разстояние – тол такса и за отмяна на Решение № 101 

на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пътища, 

за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса (обн., ДВ, бр. 16 от 2020 г.). 

С проекта на решение се предлага да бъде приет нов списък на републиканските 

пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса и да бъде отменено 

РМС № 101 от 2020 г.  

В процеса на опериране на Електронната система за събиране на пътни такси по 

чл. 10, ал. 11 от Закона за пътищата, е установена необходимостта от корекция на 

геометрията, разположението, началната и крайната точка на някои от тол сегментите, 

които са част от автомагистралите, пътища първи клас и пътища втори клас в обхвата на 

платената пътна мрежа. Тази необходимост е породена от факта, че оразмерените към 

момента тол сегменти, не носят максимална събираемост на пътните такси и водят до 



предпоставка за неправомерно генериране на нарушения на ползвателите на пътната 

мрежа. 

С проекта на Решение се цели приемането на нов Списък на републиканските 

пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса. Необходимостта от 

множество изменения налага приемането на нов акт и отмяна на сега действащото 

Решение № 101 от 20 февруари 2020 г.  

Необходимостта от приемане на нов списък е продиктувана от нуждата да бъде 

прецизирана и актуализирана информацията за тол сегментите на автомагистралите, 

пътищата първи и втори клас, които са обособена част от пътищата,  включени в обхвата 

на платената пътна мрежа, по които се събира такса за изминато разстояние – тол такса. 

По отношение на автомагистралите, пътищата първи и втори клас са извършени 

променени в броя, наименованието, началната и крайната точка, дължината на 

конкретния сегмент в метри и километри. Извършените по този начин промени,  ще 

доведат до значително подобряване  отчетността на тол сегмените, което неминуемо ще 

доведе до подобряване на събираемостта на тол таксите.  

С приемането на проекта ще бъдат актуализирани данните на тол сегментите, по 

отношение на автомагистралите, и пътищата от първи и втори клас, включени в Списъка 

на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса.  

Проектът на Решение на Министерския съвет не предвижда допълнителни 

разходи/трансфери/други плащания, които да се предлагат за одобрение. 

Предложеният проект на решение на Министерския съвет не води до въздействие 

върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка по 

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

Министерския съвет и на неговата администрация. 

На основание чл. 66 и чл. 69 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка 

с чл. 85 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, публично е оповестено откриването на производството по издаването на 

общия административен акт, като проектът на акт и докладът към него са публикувани 

за обществено обсъждане  на интернет страниците на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“ и на Портала за 

обществени консултации за срок от един месец.  

Предложеният проект на акт не е свързан с транспониране на актове на 

Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие 

с европейското право. 

  Преписката е оформена съгласно изискванията на чл. 35 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 



Проектът на решение на Министерския съвет е съгласуван в съответствие с чл. 

32-34 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Направените бележки и предложения са отразени съгласно приложената справка. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

  

Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, във връзка с чл. 10, ал. 3 от Закона за 

пътищата предлагам Министерския съвет да разгледа и да приеме предложения проект 

на Решение на Министерския съвет за приемане на Списъка на републиканските пътища, 

за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса и за отмяна на Решение № 

101 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Списъка на републиканските 

пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса (обн., ДВ, бр. 16 от 

2020 г.). 

  

Приложения:   

1. Проект на решение на Министерския съвет; 

2. Финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите; 

3. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

4. Справка за отразяване на постъпилите становища; 

5. Становища, постъпили от съгласувателната процедура. 

 

                                                           ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-  

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ И  МИНИСТЪР: 

                                                                                                                                   ГРОЗДАН КАРАДЖОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


