ДОГОВОР
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ КАРТИ ЗА ГОРИВО
№ ....................... / .......................

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, представлявано
от …………………………………– председател на Управителния съвет, наричано подолу 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 Доставчикът, от друга страна, заедно наричани СТРАНИТЕ,
на основание чл.10, ал.6 Закона за пътищата, и Решение № 23064/19 от заседание,
проведено на 29.08.2019 г. на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“,
с което са приети Общите условия към договорите, сключвани между Агенция „Пътна
инфраструктура“ и доставчици на карти за гориво (Общи условия), се сключи
настоящия договор, с който страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Агенцията се съгласява да приема плащания в рамките на собствената
си система за извършване и приемане на плащания на такси за ползване на платената
пътна мрежа на Република България на база време и на база изминато разстояние, с
карти за гориво, издавани от Доставчика и посочени в Приложение № 1 към настоящия
договор, в пунктовете за продажба, разкривани от Агенцията по реда на чл.10, ал.14, т.
1 и т.2 от Закона за пътищата, посредством мобилно приложение чрез интернет
страницата на Национално тол управление (www.bgtoll.bg), както и на терминали за
самотаксуване - за плащанията по т. 4.1. и 4.2. от Общите условия и на ПОС
терминали, находящи се в контролни мобилни единици на НТУ – за плащанията по т.
4.3 „а“ от Общите условия.
(2) Доставчикът се задължава, срещу възнаграждение, да предоставя възможност за
извършване на плащанията по ал. 1, чрез издавани от него карти за гориво на
оправомощени картодържатели, които имат валиден и действащ договор с него, като
обменя информация с Агенцията за всички оторизирани трансакции, осъществени с
такива карти, и заплаща на Агенцията сумите от оторизираните трансакции

Чл. 2. (1) Настоящият договор е със срок на действие 3 (три) години, считано от датата
на влизането му в сила. Този срок се удължава автоматично по реда, посочен в Общите
условия.
(2) Договорът влиза в сила от датата, на която за първи път са изпълнени едновременно
следните две обстоятелства:
 Агенцията писмено е потвърдила успешното преминаване на процедурата по
oперативна съвместимост, съгласно изискванията на Раздел ІІ, т.12-17 oт
Общите условия, и
 Доставчикът е предоставил в полза на Агенцията банкова гаранция, съгласно
изискванията на Раздел VІІ oт Общите условия.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 3. (1) Страните се задължават да изпълняват своевременно и точно
задълженията, предвидени в настоящия договор и в приложенията към него.
(2) Страните по настоящия договор се договарят, че спрямо трансакциите с
картите за гориво, посочени в Приложение № 1, ще бъде приложима ………..…..
оторизация, като отношенията между Страните в тази връзка се регулират от
съответните разпоредби на Общите условия.
(3) Доставчикът се задължава да осигури възможност за извършване на
плащания на предвидените в Общите условия Пътни такси, чрез картите за гориво по
Приложение № 1, в срока, посочен в Общите условия.
Чл. 4. (1) Плащанията се извършват съобразно реда, предвиден в Общите
условия, 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) Доставчикът декларира, че е запознат и ще спазва всички правила и
изисквания във връзка с функциониране на платежната система, използвана от
Агенцията.
Чл. 5. За предоставените услуги Агенцията заплаща на Доставчика
възнаграждение в размер на 1,5 %, без ДДС, от общия размер на осъществените чрез
картите по Приложение № 1 оторизирани трансакции за заплащане на предвидените в

Общите условия такси, съобразно конкретните отчетни периоди и равнявания,
посочени в последните.
Чл. 6. Доставчикът се задължава да осигури по всяко време възможност за
контакт с негови служители, компетентни по въпросите, касаещи обслужване на карти
за гориво, вкл. и при възникнали технически въпроси и проблеми, както следва:



в работното време на Доставчика: …………………………….
в извънработното време на Доставчика: …………………

Чл. 7. (1) Доставчикът гарантира изпълнението на произтичащите от Договора
свои задължения с предоставянето на банкова гаранция в размер на 200 000 (двеста
хиляди) лева, която подлежи на промяна по реда на Раздел VII от Общите условия и
следва да отговаря на изискванията посочени в него.
(2) В периода от сключване на договора до 1 (един) месец след писменото
потвърждение от Агенцията за премината успешно процедура по оперативна
съвместимост, доставчикът предоставя на Агенцията оригинал на банкова гаранция,
която е безусловна, неотменяема, и непрехвърляема, със срок на валидност - срока на
действие на Договора плюс 60 (шестдесет) календарни дни и покрива 100 % (сто
процента) от стойността по ал.1.
(3) Агенцията има право да се удовлетвори от сумата по гаранцията при
неточно, непълно или ненавременно плащане на дължими суми от страна на
Доставчика или при възникване на претенция за дължима неустойка по настоящия
договор.
Чл. 8. Страните се договарят, че идентификация на оправомощените
картодържатели ще бъде извършвана по следния начин: ……………………………

ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УГОВОРКИ
Чл. 9. 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: …………….........
Чл. 10. (1) Страните по договора гарантират, че ще 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 изпълнителя 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 възложителя 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 изпълнителя като обработващ и на Възложителя
съответно като администратор на лични данни се уреждат от общите условия, одобрени
от Агенцията, които са неразделна част от този договор.
(5) Възложителят и Доставчикът подписват отделно приложение към настоящия
договор, в което се описват предприетите от Доставчика технически и организационни
мерки за защита на личните данни, които следва да отговарят на приетите в
българското и европейското законодателство стандарти съобразно извършваната
дейност и използваните средства за обработване на лични данни. При изготвяне на
приложението Доставчикът описва реално прилаганите към момента на сключване на
договора технически и организационни мерки за защита на личните данни.
(6) Прилаганите от Доставчика технически и организационни мерки трябва да
бъдат одобрени от Възложителя, като при подписване на приложението към настоящия
договор може да бъде предвидено предприемането на допълнителни такива за сметка
на Доставчика. Така одобрените технически и организационни мерки подлежат на
периодично преразглеждане, като при необходимост и съобразно развитието на
технологията Възложителят може да изисква допълнителни такива мерки. Доставчикът
отговаря за спазването на така одобрените технически и организационни мерки.
Чл. 11 (1) Доставчикът е отговорен за обработката на личните данни съгласно
настоящото споразумение 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 настоящото споразумение, 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 Договорите без
предизвестие.
(3) Доставчикът е отговорен за всички вреди, които са били причинени на
субектите на данни при изпълнение на задълженията му по тези договори 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.
Чл. 12. 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. 13. 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. 14. 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.
Чл. 15. (1) За неуредените с този договор въпроси се прилагат Общите условия
към договорите, сключвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ и доставчици на карти
за гориво съгласно чл.10, ал.6 от ЗП и разпоредбите на законодателство на Република
България.
(2) При противоречие на договора с приложимите Общи условия по Приложение
№ 2, предимство има настоящият договор.

(3) С подписване на настоящия договор, Доставчикът декларира, че е запознат с
Общите условия към договорите, сключвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ и
доставчици на карти за гориво съгласно чл.10, ал.6 от ЗП, приети с решение №
……………. на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, приема ги и
ще ги изпълнява в съответствие с приложимостта им към договорните му отношения с
Агенцията.
Следните приложения представляват неразделна част от договора:
1.
Приложение № 1 – Описание на карти, с които се извършват плащания по
договора;
2.
Приложение № 2 – Общи условия към договорите, сключвани между Агенция
„Пътна инфраструктура“ и доставчици на карти за гориво, съгласно чл.10, ал.6 ЗП;
3.
Приложение № 3 – Технически и организационни мерки за защита на личните
данни;
4.
Приложение № 4 – Спецификация за интерфейса на Доставчиците на карти за
гориво;
5.
Приложение № 5 - Инструкция за работа с платежните терминали в средата на
Електронната система за таксуване при ползване на пътната мрежа на Република
България.

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

ЗА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА
ИНФРАСТРУКТУРА“:

ЗА ДОСТАВЧИКА:

……………………………………………….. ……………………………………………….
/име и подпис/
/име и подпис/

………………………………………………..
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА АПИ

