
 

 

Приложение № 3 

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 

 

Образец на Заявление за кандидатстване 

 

Изх. № ........................./................... г.  

 

 

До  

Председателя   

На Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

За кандидатстване за сключване на договор за опериране на пункт/ове за 

продажба  

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

 

от ............................................................................................, ЕИК: …………………………, 

          /наименование на търговеца/ 

със седалище и адрес на управление .........................................................................................,  

тел. ……..……….…….….………………, факс ………..….…………….………………..,  

e-mail: ……..……....…..….….………………….,  

представлявано от ………………………………………………..............................................., 

/трите имена на представителя/ 

в качеството му/ѝ на ………………………………………………… 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

Във връзка с намерението на представлявания от мен търговец да осъществява 

дейност по опериране на пункт/ове за продажба от името на Агенция „Пътна 

инфраструктура“, съгласно чл. чл. 10, ал. 14, т. 2 от Закона за пътищата, предоставям на 

Вашето внимание следните документи, удостоверяващи съответствие с изискванията, 

определени с Решение № 26271/2020 на УС на АПИ: 

1. Документи, доказващи изпълнение на одобрените с Решение № 26271/2020 на 

УС на АПИ изисквания:  

1.1. 

1.2………. 

1.3… 



…………; 

2. Документ, доказващ собственост или наемане на пункт/ове за продажба, за 

които се кандидатства; 

2.1…….. 

2.2………. 

………….  

3. Ангажимент за конфиденциалност, подписан от законния представител/и на 

съответния търговец   

 

     4. Бизнес концепция за организация, управление и устойчиво качество на 

предоставяне на услугите съдържаща: 

- 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;  

- 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. 

 

Декларирам, че съм запознат с Общите 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 („Общите условия“). 

 

 

 

За контакти и допълнителна информация:  

 

Адрес за кореспонденция;…………………………………………………………… ……. 

 

Лице за контакт ………………………………,  

Email……………………………… 

Тел. …………………………. 

 

 

 

 

 

Подпис  на заявителя : ……………………..  

       /Име и Фамилия/ 

 

 

Дата :…………………………….  

 

 


