
Одобрени с Решение № 26271/2020 на Управителния съвет на АПИ 

 

Изисквания към търговците, които желаят да кандидатстват за 

сключване на договор за възлагане на услуги по опериране на пункт за 

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

Всеки търговец, отговарящ на определените с настоящия документ 

изисквания може да кандидатства за сключване на договор за възлагане 

на услуги по опериране на пункт за продажба съгласно чл. 10, ал. 14, т. 2 

от Закона за пътищата. Дейността по предоставяне на тези услуги се 

извършва чрез нает от търговеца персонал и осигурено от последния 

техническо оборудване, с изключение на елементи от същото, които се 

предоставят от Агенция „Пътна инфраструктура“ (Агенцията). 

Агенцията сключва договор  за възлагане на услуги по опериране на пункт 

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

еднакви публично оповестени общи условия и цени и съобразно техническите 

възможности на електронната система за събиране на пътни такси с търговци, 

които са изпълнили следните изисквания: 

1. Притежават собствени или наети търговски обекти, отговарящи на 

следните изисквания: 

 Сградата или съоръжението, в което се намира съответното място за 

продажба, дa е трайно прикрепено към земята;  

 Сградата или съоръжението, в които се намира мястото за продажба, да 

притежават необходимите разрешителни за ползване и извършване на 

търговска дейност от всички компетентни органи;  

 Обекта/тите да разполага/т със зона за продажба на закрито  

 Обекта/тите да разполага/т с места за паркиране на лекотоварни и 

тежкотоварни пътни превозни средства;  

 Обекта/тите да бъдат с осигурен непрекъсван достъп, непрекъснати 

охрана и видеонаблюдение;  

 В пункта/овете за продажба да бъде осигурен високоскоростен 

интернет достъп без ограничение на трафика, както и стационарна и 

мобилна телефонна връзка.  



2. Разполагат с техническо оборудване, необходимо за продажба и 

валидиране на продукти за електронно събиране на пътни такси, съгласно 

Приложение 2 от 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.  

3.  За всеки пункт за продажба е осигурен необходимият брой служители за 

непрекъснато обслужване на потребители на пътя в рамките на официалното 

работно време на обекта, съгласно издаденото разрешителното за търговска 

дейност. 

 

Съответствието с изискванията се доказва по следния начин: 

По т 1 се представя: 

- копие от издадено от компетентен орган Разрешение за ползване на 

обекта и за извършване на търговска дейност;  

- скица / схема на обекта;  

- копие от съответните договори, от които да са видни договорените 

параметри на предоставяните услуги по охрана, видеонаблюдение, 

интернет, стационарна и мобилна телефонна връзка. 

 

По т 2 се представя справка-декларация за осигуреното техническо 

оборудване, необходимо за продажба и валидиране на продукти за 

електронно събиране на пътни такси, съгласно Приложение 2 от Общите 

условия.  

 


