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Приложение № 4  

към Общи условия към договорите, сключвани между Агенция “Пътна 

инфраструктура” и търговци за опериране на пунктове за продажба 

съгласно чл. 10, ал. 14, т. 2 от Закона за пътищата 

 

Процедура за сключване на договор с търговци, разкриващи и 

опериращи пунктове за продажба от името на Агенция „Пътна 

инфраструктура“, по смисъла на чл.10, ал.14, т.2 от Закона за пътищата  

 

Документът определя реда и условията за кандидатстване и сключване на 

договор с търговци, разкриващи и опериращи пунктове за продажба от името 

на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), по смисъла на чл.10, ал.14, т.2 

от Закона за пътищата (ЗП), (Търговец/а) и описва последователността от 

действия от момента на подаване на Заявление за кандидатстване 

(Приложение №3 от Общите условия) до влизане в сила на Договора за 

опериране на пунктове за продажба.  

Търговци, опериращи пункт за продажба са търговци, на които АПИ е 

възложила да извършват  дейности в собствени обекти по разкриване и 

опериране на пунктове за продажба „лице в лице“, като осигуряват 

необходимото техническо оборудване и програмно осигуряване, с цел 

издаване (продажба) и валидиране на предплатени продукти  за използване 

на платената пътна мрежа на база време (електронни винетки) и маршрутни 

карти за ръчно деклариране на такса за изминато разстояние както и 

съпътстващи административни услуги.  

Минималните изисквания, на които следва да отговарят търговците, които 

желаят да кандидатстват за сключване на договор за възлагане на услуги по 

опериране на пункт за продажба са определени с Решение № 26271/2020 на 

УС на АПИ 

 

I. Кандидатстване за сключване на договор за опериране на 

пункт/ове за продажба по реда на чл. 10, ал. 14, т. 2 от Закона 

за пътищатa 

  

1. За осъществяване на дейност като търговец, опериращ пунктове за 

продажба може да кандидатства всяко лице, регистрирано като търговец по 

смисъла на Търговския закон или такова, което е установено в държава – 
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членка на Европейски съюз и има право да осъществява търговска дейност на 

територията на Република България и отговаря на изискванията, определени 

с Решение № 26271/2020 на УС на АПИ. 

2. Всеки търговец, който притежава обект, собствен или нает, отговарящ 

на всички изисквания, определени с Решение № 26271/2020 на УС на АПИ, 

може да кандидатства за сключване на договор за опериране на пункт за 

продажба по реда на чл.10, ал.14, т.2 от Закона за пътищата, като няма 

ограничения в броя на пунктовете, за които може да се кандидатства и за 

тези, по отношение на които може да бъде сключен договор. 

3. Кандидатстването по т.3 се осъществява чрез подаване на Заявление по 

образец (Приложение №3 към Общите условия) до лицето, събиращо пътни 

такси и опериращо системата за електронно събиране на пътни такси - 

Агенция „Пътна инфраструктура“. 

4. Заявлението може да бъде подадено както от самия търговец, така и от 

негов клон или от клон на чуждестранно юридическо лице. В случай, че 

заявлението е подадено чрез клон на търговец, договорът се сключва със 

съответния търговец, чрез неговия клон. 

5. Заявлението за кандидатстване се подава официално или по електронен 

път.  

6. Към заявлението, кандидатът прилага:  

 документи, доказващи изпълнение на одобрените с Решение № 

26271/2020 на УС на АПИ изисквания; 

 документ, доказващ собственост или наемане на пункт/ове за 

продажба, за които се кандидатства;  

 подписано от законния представител/и на съответния търговец 

Ангажимент за конфиденциалност, (Приложение ) 

 бизнес концепция за организация, управление и устойчиво качество на 

предоставяне на услугите 

7. При подаване на заявлението, кандидатите представят бизнес 

концепция за организация, управление и устойчиво качество на предоставяне 

на услугите, която съдържа:  

- Представяне на спецификация на техническото осигуряване на 

Пунктовете за продажба на кандидата; 

- Методика за осигуряване на качество и непрекъснатост на процеса на 

продажба, обработка и валидиране на продукти за използване на 

пътната мрежа за целите на електронното таксуване;  
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- Подход за осигуряване и управление на човешките ресурси, 

осигуряващи процеса на продажба, обработка  и валидиране  продукти 

за използване на пътната мрежа за целите на електронното таксуване;  

- Стратегия за управление на риска при техническо, програмно и 

ресурсно осигуряване на дейността на търговеца. 

 

II. Разглеждане и оценка на съответствие 

 

1. Заявлението за кандидатстване, ведно с приложените към него 

документи и бизнес концепция се разглеждат от Комисия за оценка на 

съответствието, създадена със Заповед на председателя на Агенция „Пътна 

инфраструктура“, с основна задача – установяване на обстоятелствата за 

съответствие на кандидата за опериране на пунктове за продажба съгласно 

чл. 10, ал. 14, т. 2 от Закона за пътищата с изискванията, определени с 

Решение № 26271/2020 на УС на АПИ и приетите Общи условия към 

договорите, сключвани между Агенцията и търговци за опериране на 

пунктове за продажба съгласно чл. 10 ал. 14, т. 2 (Общи условия). 

2. В случай на установени от Комисията несъответствия и/или непълноти 

в приложените към заявлението документи, АПИ писмено уведомява 

заявителя за това и му предоставя възможност да отстрани 

несъответствието/непълнотата в срок от 15 (петнадесет) календарни дни, 

считано от деня на уведомяването.  

3. Заявителят се уведомява писмено и в случай, че обекта/ ите (пункт/ове 

за продажба) на заявителя не отговаря/т на изискванията, определени с 

Решение № 26271/2020  на УС на АПИ. 

4. АПИ може да извършва посещения на място чрез свои експерти, както 

и да изисква допълнителни документи от търговците, доказващи 

декларирани в заявлението обстоятелства. 

5. В случай, че не се установят несъответствия/непълноти в подаденото 

заявление и се потвърди/приеме разработената от кандидата за търговец 

бизнес концепция, от Комисията се оценяват отделните пунктове за продажба 

на търговеца, съгласно определените изисквания  

6. В рамките на оценката, при отчитане на наличните технически 

възможности на електронната система за събиране на пътни такси от 

Комисията се класират пунктовете, които отговарят на изискванията и за 

които ще бъде сключен договор. 

7.  За всеки класиран пункт на кандидата се присвоява уникален 

идентификатор от електронната система.  
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III. Сключване на договор за опериране на пунктове за продажба 

 

1. В случай че, съгласно направената цялостна оценка от Комисията, 

търговецът е в съответствие с изискванията, определени с Решение № 

26271/2020 на УС на АПИ и приетите Общи условия, и е налице техническа 

възможност на електронната система за събиране на пътни такси, се 

преминава към сключване на договор с търговеца за опериране на 

класираните пунктове за продажба. 

2. Комисията изготвя доклад до Управителния съвет на Агенцията, с 

който предлага сключването на Договор с търговеца за опериране на 

пунктове за продажба по чл. 10 ал. 14, т. 2  или представя мотивирано 

становище за липса на предпоставки за сключване на такъв Договор.  

3. Договорът с търговеца, разкриващ и опериращ пунктове за продажба 

от името на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), по смисъла на чл.10, 

ал.14, т.2 от Закона за пътищата (ЗП) се сключва от председателя на 

управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", въз основа на 

решение на УС на АПИ. 

4. АПИ издава сертификат за идентификация на търговеца, с присвоените 

от системата идентификатори за всеки един пункт и идентификатор на 

търговеца.  

5. Чрез сключване на договор по реда на чл. 10, ал.14, т. 2 ЗП, АПИ 

възлага на съответния търговец предоставянето на услуги по опериране на 

пунктове за продажба, чрез които търговецът, срещу възнаграждение, 

предоставя възможност на ползвателите на платената пътна мрежа да 

заплащат такси за ползване на платената пътна мрежа и свързани с това 

услуги 

За разглеждане на заявлението и осъществяване на всички дейности по 

одобрение на заявителя, не се дължи такса. 

 


