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Условия за ползване 
 
Потребителят на EETS/IEM SN, който би искал да ползва услугата на дадена магистрала, 
трябва: 

•  да се увери, че е активирал правилно услугата при сертифициран доставчик; 
• да е получил от избрания доставчик сертифицирано бордово устройство, 

одобрено за заплащане на пътни такси в рамките на EETS/IEM SN; 
• преди пътуването да се увери, че участъкът от магистралата, по който ще се 

движи, е одобрен за EETS/IEM SN; 
• да използва лентите за движение, маркирани в съответствие с логото на 

изображение 1 и резервирани за EETS/IEM SN. Следното лого е ориентировъчно 
и в бъдеще може да бъде променено, ако в хода на работата обстоятелствата го 
наложат.  

 
Изображение 1         лого SET 
 

                                               
 

Тези платна може да бъдат запазени само за електронно плащане на пътна такса или да 
бъдат оборудвани по такъв начин, че да се предлагат различни други възможности в 
допълнение към електронния начин на плащане (например с: пари в брой и/или карта). 
Ако това се случи, потребителят може да организира пътуването си на място, като 
поиска помощ. В противен случай може да се свърже с концесионера, отговорен за 
изходната точка, за да реши проблема. 
Ако системата не работи, потребителят трябва да спре и по посочения по-долу начин да 
поиска помощ, без да излиза от превозното средство. 
Счита се за договорено, че потребителят носи отговорност за всяка аномалия, 
произтичаща от това поведение. 
 
Понастоящем има две системи за пътни такси: 

Препоръчва се на потребителя никога да не използва едновременно повече от 
едно устройство за електронно събиране на пътни такси в автомобила си 
(независимо дали става въпрос за устройства EETS/IEM SN, устройства Telepass 
и т.н.), тъй като това би могло да доведе до неизправности, които поначало не 
могат да се предвидят напълно.  

• Затворена система: Тази система се характеризира с това, че по време на 
пътуването се преминава през две станции с ленти за движение, а именно 
входна и изходна станция, които са запазени за различните системи за събиране 
на пътни такси. 

• Полузатворена система: Тази система се характеризира с това, че се преминава 
през само една тол станция със съответно маркирани ленти за движение. 
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Движение в затворената система 

Навлизане в магистралата 
Потребителят трябва да се движи по съответно маркираните ленти за движение, 
резервирани за EETS/IEM SN. 
 
Във всички случаи, в които не е възможно да премине през тол станцията, както е 
предвидено, потребителят трябва да ползва картата за пътни такси. Особено: 
 

i. Ако никоя от лентите на входната станция, маркирани с логото EETS/IEM SN, не 
може да се използва, потребителят трябва да се престрои в друга лента и да 
ползва картата за пътни такси. 

ii. Ако при навлизане в лентата за EETS/IEM SN, светофарът свети в червено и/или 
бариерата не се вдига, водачът трябва да спре и да ползва картата за пътни 
такси, ако е възможно. В противен случай трябва да натисне бутона за помощ в 
колоната и да поиска помощ. 

 
В двата описани случая за отчитане на таксата при излизане от магистралата трябва да 
се използва картата за пътни такси: Съществуват следните възможности: 

1. Ленти за ръчна обработка, подходящо обозначени и където се приема плащане с 
пари в брой или с одобрени карти: 

 

 
 

 
2. ленти за автоматична обработка, подходящо обозначени и където се приема 

плащане с пари в брой и/или с одобрени карти: 
 

                    
 

3. на платна, резервирани за EETS/IEM SN и оборудвани с автомат за билети, ако е 
посочено. 
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Излизане от магистралата 
 
• Ако при излизане от лента за EETS/IEM SN, светофарът свети в червено и/или 

бариерата не се вдига, водачът трябва да спре и да натисне бутона за помощ на 
колоната, за да поиска помощ. В зависимост от случая контролният персонал може 
да обработи преминаването по следния начин: 
 
Случай А – валидно устройство  
Регистриране на входната станция, посочена от клиента, и на регистрационния 
номер на превозното средство. След последващите проверки таксата може да бъде 
потвърдена от посочената станция или сумата да бъде изчислена от най-
отдалечената входна станция. 
 
 
Случай Б – устройството не е валидно/не е разпознато 
Регистриране на най-отдалечената входна станция и на регистрационния номер на 
превозното средство.  
Концесионерът ще стартира процедура за възстановяване на кредита. Клиентът 
има право да докаже действителната станция на навлизане на магистралата чрез 
заплащане на съответната пътна такса.  
 
В случаите, когато при влизане е изтеглен билет, транзакцията трябва да бъде 
завършена при излизане по следния начин:  
 
• В лентите за SET/SIT-MP, които са оборудвани с подходящо маркирани автомати 

за приемане на билети, пътуването се регулира автоматично със заплащане на 
такса SET/SIT-MP.  
 

Ако тол станцията няма лента за автоматична обработка, както е описано по-горе, 
преминаването по тези магистрали може да бъде завършено с изтегления билет и 
заплащане по един от посочените методи:  
 
• Ленти за ръчна обработка, обозначени със следния знак и където се приема 

плащане с пари в брой или с одобрени карти. 
 
 

              
 

•  ленти за автоматична обработка, обозначени със съответните знаци и където се 
приема плащане с пари в брой и/или с одобрени карти: 

 

             
 

CARTE

T
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T

solo monete
self-service
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Движение в полузатворената система 
 

• Ако при преминаване през лента, предназначена само за EETS/IEM SN, 
светофарът свети в червено и/или бариерата не се вдига, водачът трябва да спре 
и да натисне бутона за помощ на колоната, за да поиска помощ. В този случай 
концесионерът ще стартира процедура за възстановяване на кредита. За 
преминаване през всички други видове магистрали плащането може да се 
извърши по предвидения начин (пари в брой и/или одобрени карти). 

 
 
 
 
 
 
ОБРАЗЕЦ НА ДОКУМЕНТ ЗА НЕИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ОБРАЗЕЦ НА БИЛЕТ ЗА ПЪТНА ТАКСА 
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