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Прессъобщение 

25 юни 2020 

 

UTA предлага разплащане на пътна 

такса в България за всички категории 

превозни средства 

 Заплащане на електронни винетки и маршрутни карти с UTA  

 Удобно закупуване на място, онлайн или чрез приложение 

 С UTA вече заплащате пътни такси в  26 европейски държави 

 

Клайностхайм / Бургас, България – UTA, един от водещите картодържатели на горивни и 

сервизни карти в Европа, добави в офертата си за пътни такси  още една държава. 

Клиентите на UTA вече могат да заплащат пътни такси и в България. UTA фул сървис 

картата вече се приема при закупуване на електронни винетки (за автомобили до  3,5 т.) 

и маршрутни карти (за автомобили над 3,5 т. и автобуси).  

 

„ С присъедняването и на България като пътен контекст, UTA вече предлага решения за 

заплащане на пътни такси в 26 европейски държави“, казва Карстен Бетерман, главен 

изпълнителен директор на UTA. „С непрекъснатото разширяване на нашите продукти и 

присъствие, ние успешно подкрепяме нашите клиенти, като утвърден доставчик на 

комплексни услуги за мобилността." 

 

UTA предлага разплащане на пътна такса в България за всички категории превозни 

средтва, като с UTA фул сървис картата могат да се закупуват както електронни винетки 

за всички автомобили до  3,5 т., така и маршрутни карти за автомобилите над 3,5 т. При 

разплащането съществуват няколко варианта: на терминалите за самообслужване и 

пунктовете за продажба, по интернет или чрез мобилно приложение. Заплащането се 

извършва чрез въвеждане на данните на фул сървис картата.  

 

„Удобното разплащане на пътната такса с UTA картата спестява на нашите клиенти 

време и усилия. Много се радвам, че нашите услуги са представени и във важната 

транзитна държава България.“, отбелязва Габриел Мулен, директор прадажби и 

маркетинг в  UTA. 

 

В България задължително се таксуват  всички превозни средства движещи се по 

магистрали и първокласни пътища. Докато леките автомобили трябва да закупуват 

електронни винетки, за всички тежкотоварни автомобили и автобуси важи система за 

таксуване на база изминато разстояние. Потребителите могат да избират  между 

автоматично отчитане чрез устройство или чрез ръчно закупуване на маршрутна карта. 

Размера на тарифата при тежкотоварните автомобили  се определя според категорията 

на пътя, брой оси и емисионна класа на превозното средство.  
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снимка (© UTA): UTA клиентите вече могат да ползват услуги по заплащане на пътна такса 

в България с UTA картите. 

 

▬▬ 
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) e един от водещите разпространители на карти за горива и 

сервизни услуги в Европа. С картовата система на UTA нашите търговски партньори могат да зареждат 

безкасово на повече от 66.000 пункта в 40 европейски държави, без значение от марката бензиностанции, 

както и да се възползват и от други спомагателни услуги на пътя . Към тях спадат и заплащането на пътни 

такси, ремонти, репатрация и помощ при аварии, както и възстановяване на ДДС и акциз върху горивата. 

През 2019г. UTA спечели реномираната награда Image-Award на специализираното издание  VerkehrsRund-

schau в категорията „Карти за зареждане“ за пети път, като наградата се присъжда на всеки две години , на 

базата на независима маркетингова студия, изготвена от Института за Пазарно Проучване  Kleffmann 

.Фирмата, създадена през 1963 г. от  Heinrich Eckstein днес е собственост на  Edenred SA. 

 

Повече информация ще намерите на: www.uta.com 

 

Edenred подкрепя ежедневно хората в работата им, със своята водеща технологична платформа за 

обслужване и услуги свързани с разплащания, в 46 държави по света. Edenred свързва 50 милиона 

работодатели и своите  850.000 клиенти с 2 милиона търговски партньори.  

Edenred предлага целево ориентирани решения за разплащане на храна (ваучери), на автопарка и 

мобилността (карти за зареждане на горива,  пътни ваучери), за специален повод (подаръчни ваучери, 

инициативи за служителски портали), и решения за разплащане на фирми (виртуални стаи за разплащане). 

Тези оферти повишават мотивацията на персонала и стимулират потреблението. Също така те повишават 

атрактивността и ефективността на предприятието и развиват трудовия пазар и местното стопанство. 

Всички 10.000 служители на Edenred са си поставили за цел да превърнат трудовите среди в преплетени еко 

системи, които ежедневно да стават по- сигурни, по- ефективни и по- комфортни .  

През 2019 групата постигна 31 милиарда евро  бизнес оборот, със световено мащабни технологични системи, 

които основно са на базата на мобилни приложения, онлайн платформи и ваучери.   

Edenred се котира на Парижката борса  Euronext и се включва в изчисляването на следните индексиn: CAC Next 

20, FTSE4Good, DJSI Europe und MSCI Europe. 

 

Повече информация: www.edenred.com 

 

Използваните марки и лога в прессъобщението са предоставени от EDENRED S.A., клонове или трети 

ангажирани марки. Те не трявба да се използват без писмено съгласие на законови собственик за 

комерсиални цели.  

 

 
Edenred празнува през 2020 своя 10 годишен юбилей. 

 

▬▬ 
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Пресконтакт 
  

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG 

 

Dr. Andreas Runkel 

+49 6027 509-258 

andreas.runkel@uta.com 
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