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Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 
София 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17 – 19,  
централа 94 059, факс 987 – 2517 
 
 
 

ЗАПОВЕД 
№ РД 02 – 14 – 524 / 21.06.2002 

 
На основание на § 2 на Постановление № 175 на МС от 05.08.1998 г. за одобряване на 

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството, поетите ангажименти в преговорния процес с Европейския съюз по Глава 9 
“Транспортна политика” и във връзка с писмо № 04 – 08 – 03802 от 05.06.2002 г. на Министерство на 
транспорта и съобщенията. 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 
 Пътните превозни средства регистрирани в Република Ирландия и пътните 
превозни средства регистрирани във Велико Херцогство Люксембург да бъдат 
освободени от заплащане на входна/транзитна такса за територията на Република 
България . 
 Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 
изпълнение. 
 Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Главния 
директор на Управление “Пътни такси и разрешителни”. 
 
 
 
 ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
 И МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО  
 РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО:       

 
 
(подпис) 

 
                                                               КОСТАДИН ПАСКАЛЕВ  
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Приложение 2а 
 

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА  
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2000г., изм. и доп., бр. 88 от 2000г., изм., бр. 111 от 2001г., 

бр. 47 от 2002г.) 
 
 
 

§1. Създава се чл.10а: 
“Чл.10а. (1) За преминаване на моторни превозни средства по определени 
републикански пътища или техни участъци и съоръжения се въвежда такса за 
ползване на инфраструктурата за определен период от време. 

 (2) Условията и редът за определяне на таксата и начина на нейното 
събиране се уреждат със закон.” 
 

Преходни и заключителни разпоредби: 
 
§ 2.  (1) Министерският съвет  да внесе в Народното събрание проект на закон с 
необходимите законодателни промени, произтичащи от въвеждането  на таксата по 
чл.10а. 
 (2) Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник” с 
изключение на §1, който влиза в сила от 1 януари 2004 г. 
 (3) До три години след влизане в сила на таксата по чл. 10а, размера на 
таксата за регистрирани в страни-членки на Европейския съюз и в Република 
България моторни превозни средства се изравнява.” 
 
 
  
 

_______________________ 


