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                                        ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" 
 

 1.Превишаване на допустимата максимална                          /широчина/ за 1км. 
1. от   0,01 до  0,50 м включително   -  0,35 лв. 

2. над 0,50 до 1,00 м включително   -  0,51 лв. 

3. над 1,00 до 1,50 м включително   -  0,80 лв. 

4. над 1,50 до 2,00 м включително   -  1,15 лв. 

5. над 2,00 до 2,50 м включително   -  1,51 лв. 

6. над 2,50 до 3,50 м включително   -  2,23 лв. 

7. над 3,50 м   2,23лв. + 1,96лв. за всеки  започнат  метър над   3,50 м 
      

2. Превишаване на допустимата максимална                      /височина/ за 1км. 
1. от   0,01 до 0,15 м включително   -  0,08 лв.  

2. над 0,15 до 0,30 м включително   -  0,15 лв. 

3. над 0,30 до 0,50 м включително   -  0,50 лв. 

4. над 0,50 до 1,00 м включително   -  0,86 лв. 

5. над 1,00 м   0,86+3,52 за всеки  започнат  метър  над 1,00 м 
     

3. Превишаване на допустимата  максимална                      /дължина/ за 1км. 
1. от     0,01  до  1,00 м включително   -  0,15 лв. 

2. над   1,00 до   2,00 м включително   -  0,30 лв. 

3. над   2,00 до   3,00 м включително   -  0,65 лв. 

4. над   3,00 до 10,00 м включително   -  0,86 лв. 

5. над 10,00 до 15,00 м включително   -  1,58 лв. 

6. над 15,00 м                                          -  3,17 лв. 

     
5. Превишаване на допустимата максимална                              /маса/ за 1км. 
1. от     0,10  до  5,00 т включително   -  0,49 лв.  

2. над   5,00 до 10,00 т включително   -  0,98 лв. 

3. над 10,00 до 20,00 т включително   -  1,62 лв. 

4. над 20,00 до 30,00 т включително   -  2,58 лв. 

5. над 30,00 до 40,00 т включително   -  4,00 лв. 

6. над 40,00 до 50,00 т включително   -  5,40 лв. 

7. над 50,00 до 60,00 т включително   -  7,20 лв. 

8. над 60,00т. 7,20 лв. +  6,42 лв.   за всеки започнати  10т. над  60т. 

     
6. Превишаващи допустимото максимално натоварване на            /ос/ за1км. 
1. от   0,10 до 0,50 т на ос   -  0,22 лв. 

2. над 0,50 до 1,00 т на ос   -  0,59 лв. 

3. над 1,00 до 1,50 т на ос   -  0,86 лв. 

4. над 1,50 до 2,00 т на ос   -  1,62 лв. 

5. над 2,00 до 3,00 т на ос   -  3,19 лв. 

6. над 3,00 до 4,00 т на ос   -  4,62 лв. 

7. над 4,00т. на ос 4,62 лв.+2,31 лв.  за всеки започнат тон над  4т. 


