ДО

Г-ЖА ПЕТЯ АВРАМОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ
СЪВЕТ НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА
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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АВРАМОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЙСКИ,
Повод да се обърна към Вас са промените в Закона за пътищата, приети от народните
представители на второ четене на 05.03.2021 г. Изменените текстове предоставят на
гражданите възможността да се коригират погрешно въведени данни за превозното средство
при закупуване на е-винетки. Тази възможност се предоставя за първи път, независимо от
факта, че проблемът съществува от 1 януари 2019 г., за което многократно сте сигнализирани
от омбудсмана. Изменението на закона обаче оставя нерешен проблем за голям брой
граждани, чиито винетки са вече с изтекъл срок, но, които не са получили възстановяване на
средствата, срещу които не са получили валидна винетка.
По-конкретно, във връзка с този проблем съм Ви сезирала четири пъти в периода
09.01.2019 г. – 05.03.2021 г. От отправените препоръки има резултат единствено по повод на
постъпили жалби от граждани, чиито данни са въведени погрешно от служители на Easy Pay,
и впоследствие са глобени заради липсата на валидни е-винетки. Лицата, за които Ви
сигнализирах, получиха обезщетение от Easy Pay, но за онези, които сами са попълвали
данните на автомобилите си, проблемът остана.
С промяната, приета в Закона за пътищата на 5 март 2021 г., Народното събрание
преурежда публично-правните отношения в тази област, но не урежда последиците от тях, т.е.
не посочва ред, по който всички гражданите със сгрешени винетки, включително и тези, чиито
стикери са изтекли, да потърсят правата си. В тази връзка следа да отбележа, че и досега няма
ясен механизъм, какъвто беше оповестен от АПИ, за възможността при сгрешени данни на
автомобила (регистрационен номер или категория) гражданите да си възстановят парите.
Сумите, които са платени за сгрешени винетки и не са възстановени, са недължимо
платени. Налице е неоснователно обогатяване и държавата е длъжна да възстанови тези
неоснователно платени суми на всички граждани, които не са ги получили обратно.
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В тази връзка гражданите имат право да потърсят правата си по съдебен ред като
предявят иск пред Административния съд. Ако съдът уважи искането им, АПИ ще бъде
осъдена освен да възстанови недължимите суми и да заплати всички разноски по делата, което
допълнително ще натовари държавния бюджет.
В заключение, на основание на Закона за омбудсмана се обръщам към Вас с препоръка
в кратък срок да информирате гражданите по какъв начин ще бъдат възстановени недължимо
платените суми за винетки със сгрешени данни, като възстановяването на средствата следва
да обхване и сгрешените винетки, чиято валидност е изтекла, но собствениците не са
получили обратно платените без основание суми.
Наред с това, след обнародването на Закона за пътищата, на интернет страницата на АПИ
следва да бъде публикувана информация за възможността за възстановяване на сумите за
сгрешени винетки на всички засегнати лица, така че те да могат да се възползват от нея.
Очаквам да ме информирате за становището си и предприетите действия в защита
правата на ползвателите на платената пътна мрежа.
С уважение,

ДОЦ. Д-Р ДИАНА КОВАЧЕВА
ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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