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Информационна записка за заседанието на Консултативния комитет на 16 юли 2019 г. 

1. Методика използвана от Световна Банка за прогнозиране на въздействията от облагането с пътни 

такси на тежкотоварни ППС върху цените на транспортните услуги и потребителските стоки  

Въз основа на опита в други страни, в методиката на Световна банка за прогнозиране е направено 
предположението, че пътните такси за изминато разстояние ще се отразят на цената на автобусните 
билети, както и на тарифите за камиони. 

1.1. Въздействия върху пътническия транспорт (автобусни услуги) 

Въздействията на пътните такси върху търговията с автобусни услуги ще зависи основно  от 
таксуваните превозни средства, използваните ценови ставки и разстоянието, на което хората пътуват, 
и по-специално как те се прилагат географски и към кои видове пътища. Превозвачите, които не 
пътуват често може да плащат по-малко за ползване на пътищата в сравнение със сегашната винетка, 
но редовните потребители може да плащат повече.  

Беше направена оценка от въвеждането на пътни такси в България и тяхното въздействие върху 
цените на автобусните билети за няколко основни обслужвани автобусни маршрута по 
републиканската пътна мрежа. Оценката е направена въз основа на предположението, че промяната 
в експлоатационните разходи, дължаща се на замяната на винетката с пътна такса, се прехвърля 
изцяло на пътниците чрез цените на билетите. 

Оценката показва, че влиянието на пътните такси върху билетите за пътувания на къси разстояния е в 
диапазона от 3% увеличение на цената или от 10 до 20 стотинки. В някои изключения, като например 
София - Перник, където пътуванията се извършват предимно в мрежа без пътни такси, замяната на 
винетката с такси за изминато разстояние може да доведе до намаляване на цените на билетите. За 
пътувания на средни и дълги разстояния  увеличението се оценява на 3 до 7% от цената на билета( до 
1,23 лв.). Основната причина за по-голямото процентно увеличение на цените не се дължи 
единствено на дългото разстояния на пътуването (по-високи пътни такси), но и на ниска заетост на 
автобусите (напр. Варна - Шумен, като все пак действителното увеличение на цената на билета е само 
47 стотинки). Това създава стимул за операторите на автобуси с ниска заетост да оптимизират по-
добре графика за да увеличат заетостта.  

Както е показно на таблица 1 по-долу, дори ако считаме, че автобусните компании прехвърлят всички 
допълнителни пътни такси върху цената на билета, повечето от тези увеличения са в същия обхват 
като на увеличенията дължащи се на колебанията на цените на горивата или ежегодната инфлация. 

Таблица 1: Очаквани въздействия върху автобусните билети 

От До 

Обща 
дължина на 
пътуването, 

км 

 

Сегашна 

цена на 
билета 

лв. 

(А) 

Средна 
заетост на 

автобус 

Винетна 
такса/пътник, 

лв. 

Дължина на 
пътуването по 
платена пътна 

мрежа  
Пътна 

такса на 
пътник, лв. 

Нова цена 
на билета ( 

с пътна 
такса), лв. 

(Б) 

Разлика в 

цената на 

билета (Б–

A), лв. 

% 
увеличение 

на цената 
на билета 

поради 
пътната 

такса 
км 

% от общото 
разстояние на 

пътуването 

София Перник 27,51 2.83 10.95 0,1167 8 29% 0.07 2,77.95 -0,05  -2,1% 

Сливен Ямбол 30,00 3,00 10.95 0,1167 16.95 53% 0.14 3,02 0,02.95  0,8% 

Пловдив Пазарджик 52,20 4,00.95 10.95 0,1750 27 52% 0.23 4,07 0,05  1,6% 

Пловдив Смолян 100.00 10,00 15.95 0,0898 67 67% 0.33 10,29 0,24.95  2,9% 
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Пловдив Кърджали 110,00 13,00 15.95 0,0898 88 80% 0.44 13,42 0.35  3,2% 

Варна Добрич, 50,10 4,88 10.95 0,1750 38 76% 0,32 5,05 0,15  3,6% 

София Русе 316,12 22,72 20 0,1347 269 85% 0.87 23,61 0,74.95  3,9% 

София Благоевград 100,90 9,95 15.95 0,0599 81 80% 0.40 10,36 0.34  4,1% 

София Ботевград 64,64 6,00.95 10.95 0,1750 47 73% 0.40 6,27 0,22.95  4,5% 

София Варна 450,88 32,38 20 0,1347 418,5 93% 1.36 33,85 1,23.95  4,5% 

София Монтана 154,00 13,00 15.95 0,0898 128,5 83% 0.64 13,66 0,55.95  5,1% 

София Бургас 417,60 24,32 20 0,1750 375 90% 1.22 25,57 1,04.95  5,2% 

Плевен Ловеч 37,00 2,56.95 10.95 0,1167 27 73% 0.23 2,70.95 0,11.95  5,3% 

София Пловдив 147,00 12,08 15.95 0,0898 126 86% 0,63 12,73 0.54  5,3% 

Пловдив Стара Загора 88.00 7,82 15.95 0,1167 82 93% 0,46 8,24 0.35  5,3% 

Бургас Сливен 113,00 10,91 15.95 0,0599 111 98% 0.55 11,50 0,49.95  5,4% 

Русе Силистра 130,00 7,56 15.95 0,0898 92 71% 0,46 8,00 0,37.95  5,8% 

Русе Разград 67,00 5,19 10.95 0,1750 52 78% 0.44 5,51 0.27  6,2% 

Варна Шумен 86,70 7,85 10.95 0,1750 76 88% 0,65 8,41 0,47.95  7,2% 

София Ловеч 152,00 10,00 15.95 0,0898 140 92% 0.70 10,73 0,61.95  7,3% 

София Плевен 164,00 9,67 15.95 0,0898 141 86% 0.70 10,40 0,61.95  7,6% 

Пловдив Бургас 255,00 18,10 15.95 0,0898 249 98% 1.24 19,47 1,15.95  7,6% 

Пловдив Сливен 159,67 10,17 15.95 0,0898 149 93% 0.74 10,95 0,65  7,7% 

 

1.2. Въздействия върху потребителските цени  

Пътните такси ще доведат до увеличаване на експлоатационните разходи за камиони от порядъка на 
20%. Въпреки силно конкурентния транспортен пазар, като се има предвид ниската норма на 
печалбата на индустрията, много вероятно е по-голямата част от увеличението на разходите да се 
прехвърли на крайните потребители чрез по-високи транспортни тарифи, които от своя страна ще се 
отразят на цените на потребителските стоки. 

Въпреки това, предвид ниския дял на транспортните разходи в крайните цени на стоките, очакваното 
въздействие на увеличението на транспортните разходи ще бъде много по-малко.  

Както е показано в Таблица 2, дори ако пътните такси бъдат изцяло прехвърлени под формата на по-
високи цени за транспорт, средното увеличение на потребителските цени на петнадесет групи храни 
и напитки би било по-малко от 0,6%. Най-голямото увеличение на цените би било около 2,0% за 
газираните напитки, а най-малкото 0,2% за преработеното месо, сирене, макаронени изделия, прясна 
и замразена риба, яйца и прясно месо. За потребителските стоки с дълготрайна употреба, 
въздействието върху крайните цени би било много по-малко поради по-ниското участие на 
транспортните разходи в техните производствени разходи. 

Таблица 2: Очаквани въздействия върху потребителските цени 

Стока 

Средна 
цена за 
2017 г. с 

ДДС 

Средно 
разстоян

ие за 
транспор

тиране 

Средни 
транспортн
и разходи 

към 
момента с 

винетка 

Дял на 
транспор

тните 
разходи 

Винетна 
такса/то

н 

Тол 
такса/

тон 

Нови 
транспорт

ни 
разходи с 
винетка 

Увеличен
ие на 

транспорт
ните 

разходи 

Нова 
цена с 
печал
ба и 
ДДС 

Увеличение на 
цената на стоката 

  лв./бр. км лв./тон процент лв./тон 
лв./то

н 
лв./тон процент лв. процент лв. 

Ориз 2.32 227 38.4 2.20% 0.745 12.87 50.52 31.60% 2.34 0.69% 0.016 
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Брашно 1.02 347 83.21 10.80% 1.139 9.44 91.51 10.00% 1.03 1.07% 0.011 

Хляб 1.29 347 83.21 8.50% 1.139 9.44 91.51 10.00% 1.3 0.85% 0.011 

Хляб и 
макаронен
и изделия 

5.41 347 83.21 2.00% 1.139 9.44 91.51 10.00% 5.42 0.20% 0.011 

Месо 5.89 347 75.02 1.70% 1.141 11.74 85.61 14.10% 5.91 0.24% 0.014 

Преработе
но месо и 
колбаси 

8.13 341 76.7 1.20% 1.119 10.53 86.11 12.30% 8.15 0.15% 0.012 

Зеленчуци 
- пресни и 
замразени 

6.54 188 33.45 0.70% 0.619 10.43 43.26 29.30% 6.55 0.20% 0.013 

Мляко 1.46 347 83.21 7.50% 1.139 9.44 91.51 10.00% 1.47 0.75% 0.011 

Кисело 
мляко 

2.08 347 83.21 5.30% 1.139 9.44 91.51 10.00% 2.09 0.53% 0.011 

Сирене                            
Бяло 

7.73 247 79.96 1.40% 1.129 9.98 88.81 11.10% 7.74 0.15% 0.012 

Други 
видове 
сирена 

Kашкавал 

Други 
млечни 

произведе
ния 

Яйца 4 125 25.33 0.80% 0.411 6.44 31.36 23.80% 4.01 0.20% 0.008 

Пресни 
плодове 

1.39 188 33.45 3.20% 0.619 10.43 43.26 29.30% 1.4 0.93% 0.013 

Пресни и 
замразени 
зеленчуци 

3.77 209 36.15 1.30% 0.688 11.76 47.23 30.60% 3.79 0.39% 0.015 

Сушени 
зеленчуци 
и семена 

3.7 146 28.03 1.00% 0.48 7.77 35.32 26.00% 3.71 0.26% 0.01 

Газирани 
напитки и 
минерална 
вода 

0.55 347 83.21 20.00% 1.139 9.44 91.51 10.00% 0.56 1.99% 0.011 

Алкохолни 
напитки 

1.99 344 79.96 5.30% 1.129 9.98 88.81 11.10% 2 0.59% 0.012 
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Горните оценки относно въздействието на увеличението на транспортните разходи върху цените на 
потребителските стоки са подкрепени от доказателства от други европейски страни. Въпреки това, 
данните показват също, че в изолирани случаи, някои търговци на дребно са се възползвали от 
възможността свързана с увеличаването на транспортните разходи, за да наложат по-високи от 
обоснованите увеличения на потребителските цени. За да се предотвратят подобни случаи често се 
прилага комбинация от добра конкуренция на потребителските пазари и правила за борба с 
нелоялната конкуренция1.   

   

2. Предложение за критерии за избор на пътища от републиканската пътна мрежа, по които ще 

бъдат начислявани пътни такси 

Първоначално разглежданата републиканска пътна мрежа за прилагане на пътни такси за 
изминато разстояние е с обща дължина 16 317 км, от които са изключени определени 
участъци, а са добавени други, както следва:  

• всички пътища, преминаващи през урбанизирани територии са изключени поради 
законови изисквания; 

• общо 2273 км пътища (169 км второкласни пътища  и 2104 км третокласни пътища), 
които не са в добро състояние 

• добавени са общо 318 км пътища (лот 3.1 и 3.3 от А-3 „Струма“, първокласни и 
третокласни пътища ), които са новопостроени пътища.  

Това доведе до пътна мрежа от 10 837 км, допустима за пътни такси за изминато разстояние, 
за която бяха разработени предходните цени и прогнози за приходите.    

За да се подпомогне процесът на подбор на сегменти сред 10 837 км републиканска пътна 
мрежа, която ще подлежи на пътни такси, Световна банка предложи следната методика, 
основана на обективни критерии. 

• Пътища, предоставящи привлекателни маршрути за отклоняване и безплатно 
преминаване, особено такива, които позволяват да се избегне фиксираното място за 
правоприлагане (Стационарна Контролна точка), с цел да се предотврати 
отклоняването на тежкотоварни превозни средства към неподходящи за целта 
пътища, което ще доведе до i) бързо влошаване на мрежата и много по-високи 
разходи нейната поддръжка; ii) задръствания и закъснения по пътища с малък 
капацитет; iii) по-голямо изминато разстояние, дължащо се на „заобикаляне“, за да се 
избегне пътната такса, което води до по-високи експлоатационни разходи на 
автомобила (гориво и резервни части); iv) по-високи нива на произшествия; v) шум и 

                                                           
1 Неотдавнашните бунтове в Париж след предложеното увеличение на цените на транспортните горива е 

убедително доказателство за силна съпротива срещу повишените  

потребителски цени в резултат от наложените по-високи разходи за транспорт на товари. 
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по-високи емисии, които оказват влияние върху начина на живот по маршрутите на 
отклонения; vi) по-високи разходи за правоприлагане.  

• Пътни участъци, които са необходими за хомогенност на мрежата, включително i) 
пътища, осигуряващи връзка към входни пунктове на главната българска пътна мрежа 
(за да се осигури правоприлагане на вход и на изход); и ii) пътища, необходими за 
осигуряване на непрекъснатост на участъците с пътна такса от мрежата (за избягване 
на „спиране/стартиране“ на пътната такса), с цел да се избегне объркване сред 
потребителите и улесняване на обозначението на платената пътна мрежа 

• Пътни участъци в добро състояние, включително новопостроените пътища и тези, 
които са били модернизирани наскоро  

 

3. Илюстрация на най-актуалните данни за трафика, използвани от Световна банка за целите на 

прогнозирането 

Моделът на Световна банка за прогнозиране на цените и приходите е разработен като са 
използвани най-актуалните данни за трафика по републиканската пътна мрежа, 
предоставени от АПИ. Основните и най-точни и изчерпателни данни са събрани през 2015 г. 
чрез ръчно броене. Допълнителни данни от 2017 г., макар и не изчерпателни, са събрани от 
автоматичните преброителни пунктове с камери и индукционни рамки, разположени в 
определени точки от мрежата.  

За да илюстрираме обема на трафика по републиканската пътна мрежа, ние нанесохме 
наличните данни в следните четири диаграми, диференцирани по категория превозни 
средства и клас пътища. 
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Камиони над 12 т, с повече от 4 оси (ремаркета) 
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Камиони над 12 т (с по-малко от 4 оси) 
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Автобусни услуги 
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Лекотоварни ППС (над и под 12 т) 

 


