
Приложение № 3 

АНГАЖИМЕНТ ЗА 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
 

Долуподписаният, ……………………………………………………………………………, 

в качеството си на ……………………………, на ………………………………….., 

вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 

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

…………………………………, с настоящото декларирам, че представляваният от мен 

кандидат се задължава:  

1.1. Да пази конфиденциалната информация (Информацията), получена в хода 

на процедурата по кандидатствате за сключване на договор за опериране на пункт за 

продажба по реда на чл.10, ал.14, т.2 от Закона за пътищата, от Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (Агенцията) или нейни контрагенти като строго поверителна, като 

полага за това дължимата грижа; 

1.2. Да не използва, копира или записва/съхранява Информацията за друго освен 

за Целта на провежданата процедура; 

1.3. Да не извършва каквито и да било действия, които биха могли да застрашат 

поверителността/поверителният характер на Информацията; 

1.4. Да не разкрива, пряко или косвено и да не допуска разкриването на 

Информацията на трети лица; 

1.5. Да ограничи достъпа до Информацията до лицата, работещи в 

предприятието на търговеца, като вземе мерки за неразкриване на тази информация от 

страна на тези лица на трети такива;  

1.6. Да не прави каквито и да било изявления в пресата, както и да не допуска 

каквато и да било друга публичност относно отношенията между страните, без 

предварителното писмено съгласие на Агенцията и  

1.7 Да не осъществява връзка или опит за връзка с трети лица посочени или 

определяеми от съдържанието на Информацията, без предварителното писмено 

съгласие на Агенцията;  

За целите на настоящата декларация, конфиденциална информация ще включва всяка 

информация, до която заявителят ще има достъп във връзка процедурата по 

кандидатствате за сключване на договор за опериране на пункт за продажба по реда 

на чл.10, ал.14, т.2 от Закона за пътищата, отнасяща се до всички права, задължения 

и фактически отношения, поети или притежавани от Агенцията и всички свързани с 

нея физически и юридически лица, пряко или косвено, включително и без ограничение и 

информация, касаеща: 
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а) технологични знания и ноу-хау на Агенцията в стопанско, техническо, 

организационно или друго отношение, корпоративна непублична информация, бизнес 

стратегии и цели, схеми и скици; 

б) финансите, операциите, финансовите и оперативни резултати, пазарите, 

настоящите или потенциални клиенти и доставчици, имуществото, методите за 

извършване на дейност, персонала, договорите, ангажиментите или непредвидените 

обстоятелства, правните въпроси или стратегии на другата страна, нейни свързани 

лица и/или съконтрагенти; 

в) продуктите, технологиите или научната, техническа или инженерна информация, 

разработена, притежавана или лицензирана в полза на другата страна, или което и 

да е дъщерно дружество, свързани лица и/или съконтрагенти на Агенцията, 

включително, но не само проучвателни процедури, експериментални данни, тестови 

резултати, методология, бизнес планове, пазарни проекции, планиране на продуктово 

разработване, техники, технически проекти и технически решения, процеси, ноу-хау, 

изобретения, подлежащи или не на патентоване, независимо от начина на разкриване 

на представяне на такава информация – писмено или устно, графически или 

фотографски, аудиовизуално, записана на магнитни ленти или какъвто и да е тип 

електронен носител, компютърен диск, прототип, проба, както и в каквато и да е 

друга осезателна форма. 

г) лични данни на минали, настоящи и потенциални клиенти, контрагенти, 

подизпълнители - имена, ЕГН/ЕИК, адрес, а така също служебни данни и информация: 

телефон, документи за кандидатстване в хартиен и електронен вариант. 

 

Декларирам, че съм запознат с наказателната отговорност при невярно деклариране, 

както и с имуществената отговорност за вреди, които Агенцията има право да 

претендира от представлявания от мен участник в случай на нарушение на горните 

задължения.  

 

 

 

     Подпис: …………………………………….. 


