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ДО МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ДО МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
СТАНОВИЩЕ
Относно: Проект на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската
пътна мрежа
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме на вашето внимание нашето становище по процедурата за обществени консултации за Тарифа
за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа
Пресметнахме колко би струвал преносът на вагон с въглища от мини „Бобов дол“ до ТЕЦ Бобов дол според
предложената тарифа за тол системата. Същата справка бе направена и за пътническия автобусен и
железопътен транспорт по същата дестинация. Оказва се, че таксата за жп вагон в общия случай след
приемане на тол системата, ще продължи да е значително по-висока, като за целта на абсолютно обективния
резултат, не е взета предвид консумираната и таксувана ел. енергия.

ЖП и пътната тол система - сравнение
Дестинация Бобов дол - ТЕЦ
Бобов дол
(разстояние в
км.)
Тол такса
Влак
товарни
вагони
Камион
Евро 6
попроект
Влак
пътнически
вагони
Автобус
Евро 6 по
проект

Такса за
реализираните
брутотонкило
метри (лв.)
0,0025

16

16

0,17

16

16

0,05

Такса за
реализираните
влаккилометри
(лв.) на
влаккилометър
0,7902

Общо
цена на
1 км.
пробег

Обща цена за
еднократно
преминаване на
разстоянието

0,27

4,26 лв.

0,17

2,72 лв.

0,33

2,08 лв.

0,05

0,80 лв.

* В представения разчет не е включена таксата за ел. енергия при железницата

Ние не предлагаме повишаване на тол таксата, а предлагаме изравняване, в зависимост от желанието на
национално ниво за реализиране на определена транспортна политика. Т.е. за нас е притеснително, че

липсва цялостна визия за различните видове транспорт и транспортни инфраструктури, които са
разпръснати в 2 отделни министерства.
От друга страна тази такса е изключително несправедливо, тъй като железницата носи по-малко външни
разходи за обществото (замърсяване, катастрофи и др.)1.
Дестинация Бобов дол - ТЕЦ
Бобов дол
Ставка на 1000 Ставка на 1
(общо външни
Външни тонкилометра тонкилометър разходи на 1
разходи (лв.)
(лв.)
пробег/курси)
ЖП Вагон
15,4
0,02
18,48 лв.
Камион
66,3
0,07
42,43 лв.

Също така е редно да посочим, че железопътните оператори заплащат инфраструктурна такса на база
изминат пробег още от 2002 г. и вече 17 години са били в силно неравнопоставено положение спрямо
автомобилния транспорт.
Друго наше основно искане е Агенция пътна инфраструктура да бъде преобразувана в Държавно
предприятие Пътна инфраструктура, така че да има пълна равнопоставеност с железопътния
транспорт, чиято инфраструктура се управлява от управител – „Държавно предприятие Национална
компания железопътна инфраструктура“.

Очакваме реални действия за една по-балансирана, по-екологосъобразна и
по-енергийноефективна транспортна политика!

С уважение:
Георги Статков - координатор
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http://ecocalc-test.ecotransit.org/CE_Delft_4215_External_Costs_of_Transport_in_Europe_def.pdf

