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ДОГОВОР  

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ПО 

ОПЕРИРАНЕ НА ПУНКТОВЕ ЗА ПРОДАЖБА ОТ ДОСТАВЧИК НА 

УСЛУГИ ЗА ЕЛЕКТРОННО СЪБИРАНЕ НА ПЪТНИ ТАКСИ 
 

№ ....................... / ....................... 

 

 Днес, ........................г. , в гр. София, между: 

 

1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана 

от …………………………………………., наричана по-долу за краткост Агенцията, от 

една страна, 

 

2.  …………………………………………., със седалище и адрес на 

управление: …………………………………………., с ЕИК: …………………, 

представлявано от …………………………………, в качеството му на …………………., 

наричано по-долу за краткост Доставчик/ът, от друга страна, заедно наричани 

СТРАНИТЕ, 

 

 на основание чл. 10, ал. 14, т. 3 Закона за пътищата и Решение 23932/19 г. на 

Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, с което са приети Общи 

условия към договорите за предоставяне на допълнителни услуги по опериране на 

пунктове за продажба от Доставчик на услуга за електронно събиране на пътни такси 

по чл. 10, ал. 14, т. 3 от Закона за пътищата („Общи/те условия“), приложими към 

настоящия договор, се сключи същия, с който страните се договориха за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

 

 Чл. 1. (1) Агенцията възлага, а Доставчикът се съгласява и задължава, срещу 

възнаграждение, да предоставя услуги по опериране на пунктове за продажба – 

собственост на Доставчика, нает/и от него или чрез превъзлагане  на част от дейностите 

на трети лица, като събира от името и за сметка на Агенцията пътни такси по чл. 10, ал. 

1, т. 1, чл. 10, ал. 1, т. 2 посредством закупуване на маршрутна карта, чл. 10, ал. 2, чл. 

10а, ал. 2 и чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата („Пътни/те такси“) от ползвателите на 

платената пътна мрежа и предоставя свързани с това услуги, изчерпателно изброени в 

Част ІІІ от Общите условия.   

(2) Доставчикът се задължава да осигури възможност за предоставяне на 

услугите по т. 4.1 от Част ІІІ от Общите условия в пунктове за продажба, разкрити или 

разкривани от последния по силата на настоящия договор, от датата на влизане в сила 

на договора в част „Търговско опериране“, а услугите по 4.2 – считано от датата на 

получаване на уведомление от Агенцията, че Електронната система позволява 

приемане на съответните видове плащания.  

(3) Услугата по разкриване на пункт за продажба включва  разкриването на 

физически и/или виртуални пунктове, на които ползвателите на платената пътна мрежа 

може да заплатят дължими Пътни такси. 

(4) При сключване на настоящия договор, Доставчикът представя на Агенцията 

списък с Физическите пунктове за продажба с посочен административен адрес и GPS 

координати, както и доказателства за право на собственост върху Физическите 
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пунктове за продажба и/или, договор/и за превъзлагане на част от дейността и/или 

договор/и за наем на такива обекти, от които да е видно, че лицето, с което е сключен 

договора, има възможност да осигури ползването на Пунктовете за продажба за срока 

на Договора  и се задължава да го предостави не по-късно от датата на влизане в сила 

на настоящия договор в част „Търговско опериране“. Списъкът става неразделна част 

от настоящия договор (Приложение № 3), като при всяка промяна Доставчикът е 

длъжен да уведомява предварително Агенцията и при одобрение на промените от 

последната, страните отразяват тези промени в Приложение № 3.  

(5) Предоставянето на услуги по заплащане на Пътни такси и свързаните с това 

услуги ще се осъществява  на едно гише в пунктовете за продажба по Приложение № 3, 

в брой, по банков път, чрез картово разплащане на платежен терминал, предоставен и 

инсталиран от и за сметка на Доставчика в пунктовете за продажба. 

(6) За целите на осигуряване на техническа съвместимост с Електронната 

система за събиране на пътни такси, Доставчикът следва да осигури, за своя сметка и за 

свой риск, цялото необходимо оборудване за целите на предоставяне на услугите по т.4 

от Общите условия, което следва да бъде налично към датата на влизане в сила на 

договора в част „Търговско опериране“ по отношение на всеки един пункт за продажба.  

(7) Всички възникващи разходи, свързани с процедурата по удостоверяване на 

техническа съвместимост с Електронната система за събиране на пътни такси, са 

изцяло за сметка на Доставчика. 

 (8) Срещу предоставянето на услугите по т. 4 от Общите условия, Агенцията 

дължи на Доставчика възнаграждение, съгласно чл. 6 от настоящия договор и Общите 

условия към него.  

 

Чл. 2. Агенцията може да извършва едностранно промени на обхвата на 

предоставяните услуги по т. 4 от Общите условия, в случай че съществуващите 

функционалности на Електронната система за събиране на пътни такси не позволяват 

възможността да приеме определена услуга, като за целта следва да изпраща на 

Доставчика обновена информация по обхвата на услугите по т. 4 от Общите условия, 

при всяка настъпила промяна в горните обстоятелства. 

  

Чл. 3. (1) Настоящият договор е със срок на действие 1 (една) година, считано от 

датата на влизането му в сила в част „Търговско опериране“. Този срок се удължава 

автоматично по реда, посочен в Част ІІІ, Глава 4, Раздел първи от Общите условия. 

(2) Договорът влиза в сила при подписването му, с изключение на правата и 

задълженията Глава 1 и Глава 3 от Общите условия по Раздел III, които представляват 

част „Търговско опериране“ и които влизат в сила датата на издаване на писмено 

потвърждение от Агенцията за техническа съвместимост с Електронната система за 

събиране на пътни такси по отношение на възможността за предоставяне на 

съответните услуги по т. 4 от Общите условия, и след предоставяне на банкова 

гаранция, отговаряща на изискванията по Част ІІІ, Глава 2, Раздел трети от Общите 

условия. 

(3) Договорът се прекратява по реда и при условията на Част ІІІ, Глава 4, Раздел 

първи от Общите условия.  

 

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

  

 Чл. 4. СТРАНИТЕ се задължават да изпълняват своевременно и точно 

задълженията, предвидени в Общите условия, настоящия договор и в приложенията 

към него. 
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 Чл. 5. (1) Плащанията в полза на Агенцията се извършват чрез заверяване на 

сметките на Агенцията, както следва: 

Сметка за ……. 

Титуляр: Агенция „Пътна инфраструктура“  

Банка: …………………. 

IBAN: …………………… 

BIC: …………….. 

 

Сметка за……. 

Титуляр: Агенция „Пътна инфраструктура“  

Банка: …………………. 

IBAN: …………………… 

BIC: …………….. 

 (2) В рамките на един календарен месец има 2 (два) отчетни периода, като 

първият обхваща периода от 1-во число на съответния месец до 15-то число на същия 

включително (първи отчетен период), а вторият отчетен период ще започва от 16-то 

число на съответния месец и ще завършва на последния ден от същия (втори отчетен 

период). 

(3) Плащанията в полза на Агенцията се извършват два пъти месечно – за всеки 

от отчетните периоди, посочени в ал. 2, въз основа на издаден от Агенцията първичен 

счетоводен документ, както следва: 

− до 10-то число на месеца, следващ отчетния, по отношение на втория отчетен 

период; 
− до 25-то число на отчетния месец по отношение на първия отчетен период. 

  (4) Постъпилите суми по сметка на Агенцията следва да съответстват на сбора 

на всички заплатени суми за Пътни такси за съответния отчетен период във всички 

разкрити по силата на настоящия договор пунктове за продажба. 

  (5) При осъществяване на плащането, Доставчикът посочва уникалния 

идентификатор на договора. 

 

 Чл. 6. (1) За предоставените услуги по опериране на пунктове за продажба, 

Агенцията заплаща на Доставчика възнаграждение в размер на 7 % (седем процента) 

от общия размер на събраните Пътни такси, заплатени от ползватели на платената 

пътна мрежа в брой, по банков път или чрез картово разплащане в пунктовете за 

продажба по Приложение № 3, за двата отчетни периода по чл.5, ал.2, съгласно данните 

от двете равнявания, извършени по реда на ал.4. Върху сумата по възнаграждението 

отделно се начислява ДДС, в случай че такова е дължимо. 

(2) Доставчикът издава събирателна фактура за дължимото възнаграждение за 

двата отчетни периода по чл.5, ал.2 в срок до 10 (десет) работни дни от датата, на която 

е извършено второто равняване по реда на ал.4, като за всички оперирани от него 

пунктове за продажба се издава една събирателна фактура. 
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 (3) Агенцията заплаща възнаграждението на Доставчика в срок от 15 

(петнадесет) работни дни от получаване на фактурата по ал. 2, но не по-рано от 

извършване на всички дейности във връзка с равняването по ал. 4.  

(4) Агенцията и Доставчикът извършват 2 (два) пъти месечно равняване на 

отразените в Електронната система за събиране на пътни такси плащания на такси по т. 

4 от Общите условия в пунктове за продажба, оперирани от съответния Доставчик, и 

дължимите на Агенцията суми, представляващи събрани от Доставчика суми за 

съответния отчетен период в оперираните от него пунктове за продажба, за което 

съставят двустранни протоколи, както следва:  

− до 30-то число на текущия месец по отношение на Първия отчетен 

период; 
− до 15-то число на месеца, следващ отчетния такъв, по отношение на 

Втория отчетен период.  
(5) Плащанията в полза на Доставчика се извършват по следната негова банкова 

сметка:  

Сметка в лева 

Титуляр: ……………… 

Банка: ………………….. 

IBAN: …………………… 

BIC: …………….. 

 

 Чл. 7.  (1) Агенцията се задължава да осигури по всяко време възможност за 

контакт с нейни служители, компетентни във връзка с всички въпроси, свързани с 

Електронната система за плащане на пътни такси, включително и при възникнали 

технически въпроси и проблеми, както следва: 

− в работен ден: … 
− в неработен ден: … 
(2) Лица за контакт от страна на Доставчика за възникнали технически проблеми, 

въпроси, оплаквания и други, са както следва:  

− в работен ден: … 
− в неработен ден: … 
 

ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УГОВОРКИ 

   

 Чл. 8. Всички съобщения и уведомления между страните ще се считат за 

валидни, ако са извършени в писмена форма и са изпратени по пощата с обратна 

разписка, чрез куриер, факс или електронна поща (имейл) на следните адреси: 

 

За Агенцията: 

Лице за контакт: ……………… 

Адрес: ……………. 

Email: …………….. 

 

За Доставчика: 

Лице за контакт: ……………… 

Адрес: ……………. 

Email: …………….. 

 

mailto:ivanov@enhancv.com
mailto:ivanov@enhancv.com
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 Чл. 9. (1) Страните по договора гарантират, че спазват стриктно изискванията на 

Общия регламент за защита на личните данни и другите приложими нормативни актове 

за защита на личните данни, както и общите условия, публикувани на страницата на 

Агенцията, при работа с: 

1. лични данни на представители и служители на страните, събрани за целите на 

сключване и изпълнение на този договор; 

2. лични данни на трети лица, събрани от всяка от страните във връзка с 

изпълнение на този договор. 

(2) Страните гарантират защитата на предоставените им и събраните от тях за 

целите на изпълнението на настоящия договор лични данни. По отношение на личните 

данни на Доставчика и/или неговите представители Агенцията прилага своята политика 

за обработване на лични данни, която е представена на Доставчика и/или неговите 

представители, чиито лични данни се обработват за целите на настоящия договор. С 

подписване на настоящия договор, Доставчикът  декларира, че е запознат с политиката 

за защита на личните данни, прилагана от Агенцията, и я е предоставил на всички трети 

лица, чиито данни ще бъдат обработвани от Агенцията като администратор на лични 

данни. 

(3) Във връзка с изпълнението на договора, Доставчикът  може да събира и 

обработва лични данни на трети лица с оглед изпълнение на своите задължения по 

отношение на Агенцията. По отношение на тези лични данни и за целите, свързани с 

изпълнението на този договор, Агенцията действа като администратор на лични данни, 

а Доставчикът  – като обработващ. 

(4) Правата и задълженията на Доставчика  като обработващ и на Агенцията, 

съответно като администратор на лични данни се уреждат от общите условия, одобрени 

от Агенцията, които са неразделна част от този договор. 

 

Чл.10. (1) Доставчикът  е отговорен за обработката на личните данни съгласно 

настоящия договор и в съответствие с инструкциите на Агенцията. 

(2) Разгласяването, неразрешеното използване, загубата, неразрешено 

разкриване и неразрешения достъп до лични данни от страна на Доставчика, 

предоставени му или събрани от него по силата на договорите и приложенията към тях, 

включително поради непредприети достатъчни технически и организационни мерки за 

защита от негова страна, ще се счита за нарушение на настоящия договор, за което 

Доставчикът носи самостоятелно отговорност пред Агенцията, субекта на данните и 

надзорния орган, и дължи обезщетение на Администратора в размер на всички 

претърпени загуби и пропуснати ползи от последния, включително направените 

разноски за защита на правата на Администратора. При наличие на такова нарушение, 

Агенцията има право да прекрати едностранно действието на договора без 

предизвестие. 

(3) Доставчикът е отговорен за всички вреди, които са били причинени на 

субектите на данни при изпълнение на задълженията му по този договор от него, 

негови сътрудници или упълномощени от него лица, служители, работници, лица, 

наети на граждански договор. В случай, че Агенцията плати обезщетение на 

увреденото лице, то Агенцията има право на регрес срещу Доставчика, когато 

последният е отговорен за нарушението. При определяне на регресните претенции се 

прилага правилото на ал. 4 на този член, като всяка страна може да претендира само 

заплатените суми за частта от вредата, за която няма принос. 

(4) Имуществената отговорност към субектите на данните се разпределя между 

страните пропорционално на вината им за конкретното вредоносно събитие. 
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  Чл.11. Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен само по 

взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, което става неделима 

част от договора.  

 Чл. 12. В случай че който и да е раздел, подраздел, разпоредба или част от тях  

или условия от настоящия договор се окажат недействителни, незаконни, или 

неприложими според действащото право, този раздел, подраздел, клауза или част от 

тях или условия ще считат за делими и останалите разпоредби и условия ще останат в 

сила и ще са обвързващи за страните все едно недействителните, незаконните, или 

неприложимите според действащото право разпоредби не са били включени. 

 

 Чл. 13. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 

празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще 

бъдат разрешавани от Страните чрез разбирателство и взаимни отстъпки, а когато 

постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред 

компетентния български съд в град София. 

 

 Чл. 14. (1) За неуредените с този договор въпроси се прилагат Общите условия 

към договорите за предоставяне на допълнителни услуги по опериране на пунктове за 

продажба от Доставчик на услуга за електронно събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 

14, т. 3 от Закона за пътищата (Приложение № 1) и разпоредбите на законодателство на 

Република България. 

 (2) При противоречие на договора с приложимите Общи условия, предимство 

има настоящият договор.  

 (3) С подписване на настоящия договор, Доставчикът декларира, че е запознат с 

Общите условия и приема условията им, както и приложимостта им към договорните 

му отношения с Агенцията.  

 

Следните приложения представляват неразделна част от договора: 

1. Приложение № 1 – Общи условия към договорите за предоставяне на 

допълнителни услуги по опериране на пунктове за продажба от Доставчик на 

услуга за електронно събиране на пътни такси по чл.10, ал.14, т.3 от Закона за 

пътищата; 

2. Приложение № 2 – Технически и организационни мерки за защита на личните 

данни; 

3. Приложение № 3 – Списък пунктовете за продажба.  

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

страните.  

 

 

ЗА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА“: 

 

……………………………………………….. 

/име и подпис/ 

ЗА ДОСТАВЧИКА: 

 

 

………………………………………………. 

/име и подпис/ 

 
 


