ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
ЧАСТ A – ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ КОНЦЕСИОНЕРА
Концесионерът следва да положи всички разумни усилия, за да изпълни всяко от следните
Предварителни условия възможно най-скоро след Датата на влизане в сила (посочена в Клауза
2.1 от Концесионния договор ("Договора"), но при всички случаи – не по-късно от Крайната
дата за изпълнение на Предварителните условия. За някои Предварителни условия ще е
необходимо участието и съдействието на Първоначалните акционери и/или Трети лица, и тъй
като те са в сферата на влияние на Концесионера, съответните Предварителни условия са
включени в настоящата Част A.
Всяко от Предварителните условия, изброени в Част А от това Приложение, следва да се изпълни
така, че формата и съдържанието му да бъдат удовлетворителни за Концедента, и – доколкото е
приложимо – така, както е предвидено в съответното Приложение към Договора.
Предварителните условия за изпълнение от Концесионера съгласно Клауза 2.3 от Договора са
следните:
1.1.

Надлежно плащане на съответната Капиталова инвестиция в Концесионера от страна
на всеки от Първоначалните акционери в съответствие с Финансовия план, предложен
с Офертата, и в съответствие с Клауза 12 от Договора;

1.2.

Предоставяне от Концесионера на Концедента на надлежно подписани Приложения
11a, 11b (доколкото е приложимо съгласно Офертата) и 11c (доколкото е приложимо
съгласно Офертата);

1.3.

Предоставяне от Концесионера на Концедента на копия от надлежно подписаните и
приложими Устав и Договор между акционерите на Концесионера, отговарящи на
разпоредбите и ограниченията на Договора;

1.4.

Осигуряване от страна на Първоначалния акционер и/или Концесионера на издаването
на Гаранциите за изпълнение, в съответствие с Финансовия план, предложен с
Офертата, и посочени в Клаузи 16.2 и 16.3 от Договора, в полза на Концедента, както
следва:
(a)

Гаранция за изпълнение на Строителните дейности и Задължителните
капиталови разходи
Наредител

Банка

Номер и дата

Размер в евро

Общо: __________
(b)

Гаранция за дейността
Наредител

Банка

Номер и дата

Размер в евро

Общо: __________
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като се има предвид, че Гаранциите за участие, предоставени на Концедента като част
от Документацията за концесията следва да останат валидни и в сила поне до Началната
дата на Концесията и правно обвързващи до издаването и предоставянето на
Гаранциите за изпълнение и одобряването им от Концедента;
1.5.

Получаване от Концесионера на окончателно и обвързващо разрешение за
концентрация, изисквано от българската Комисия за защита на конкуренцията съгласно
действащия български Закон за защита на конкуренцията, обн. ДВ. бр. 102 от 28
ноември 2008г., с последващите му изменения и допълнения, или от Европейската
комисия съгласно Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 година
относно контрола върху концентрациите между предприятия (Регламента за
сливанията на ЕО);

1.6.

подписване на Прякото споразумение, което следва да бъде сключено между
Концедента, Концесионера и Заемодателите в съответствие с Клауза 14.3 (Пряко
споразумение) от Договора, и влизане на това Пряко споразумение в пълна сила и
действие;

1.7.

Предоставяне на Концедента на удостоверение, издадено от Заемодателите или Агента,
с което се потвърждава, че Договорите за финансиране са напълно в сила и действие и
че всички предварителни условия съгласно Договорите за финансиране, различни от
предварително условие, което може да бъде изпълнено само при настъпване на
Началната дата на Концесията или подаване на искане за усвояване на средства по
Договорите за финансиране, са изпълнени или съответно е направен отказ от тях;

1.8.

Предоставяне на всички първоначални Разрешения и съгласия, които се изисква да
бъдат набавени от Концесионера на или преди Началната дата на Концесията и да са
напълно в сила и действие, в съответствие с Бизнес плана, част от Офертата, и
одобрение на тези първоначални Разрешения и съгласия от Концедента, които
включват:
(i)

единен сертификат за Летищен оператор и летище, съгласно Регламентите за
летищата,

(ii)

Лиценза за Летищен оператор,

(iii)

Удостоверението за Летището,

(iv)

удостоверение за експлоатационна годност на светотехническата система за
кацане (СТС) и удостоверение за одобрение на организация за поддръжка за СТС,
и,

(v)

Лицензи за Оператор по наземно обслужване за Дейностите по наземно
обслужване, посочени в чл. 48д, ал. 3, т. 2 – 7 от Закона за гражданското
въздухоплаване, и съответните удостоверения за експлоатационна годност на
системите и съоръженията за наземно обслужване,

всички в пълна сила и действие;
1.9.

Подписването на Договорите с държавни ползватели за ниво на обслужване както от
Държавните ползватели, така и от Концесионера, и влизане на тези Договори с
държавни ползватели за ниво на обслужване в сила;
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1.10.

Извършване на подробна Оценка на обекта в съответствие с Клауза 8.1.2 от Договора;

1.11.

Предоставяне на Планове за екологично и социално управление (включително Плана
за безопасност на хората и пожарна безопасност), разработени от Концесионера и
одобрени от Концедента в съответствие с Клауза 8.3.1 от Договора;

1.12.

Предоставяне на първоначален Авариен план на Летището, в съответствие с Бизнес
плана, включен в Офертата, съгласно Клауза 10.2.1 от Договора;

1.13.

Назначаване на Инженер по безопасност на хората и пожарна безопасност от
Концесионера в съответствие с Клауза 10.3.1 от Договора;

1.14.

Предоставяне на Първия Петгодишен инвестиционен план, в съответствие с Клауза
18.3 от Договора;

1.15.

Предоставяне от Концесионера на Концедента на заверени копия от договорените и
издадени застрахователни полици, които напълно да съответстват на Част 1
(Застрахователни изисквания) от Приложение 15 (Минимални застрахователни
изисквания) в съответствие с Финансовия план, предложен с Офертата;

1.16.

Предоставяне от Концесионера на Концедента на писмо за поемане на ангажимент по
образеца, съдържащ се в Част 3 (Образец на писмо за поемане на ангажимент) от
Приложение 15 (Минимални застрахователни изисквания), в съответствие с
Финансовия план, предложен с Офертата, с разпоредбите на Клауза 20.3.3 (Одобряване
на застраховките) и Приложение 15 (Минимални застрахователни изисквания) от
Договора;

1.17.

Заплащане от Концесионера на Концедента на Първоначалното Концесионно
възнаграждение при условията на Клауза 30.1.1 от Договора;

1.18.

Предоставяне на Бизнес плана, в съответствие с Офертата;

1.19.

При условие, че бъдат изпълнени останалите Предварителните условия за изпълнение
на Концесионера, подписване от Концесионера на протокол за приемане на Обекта на
Концесията и Концесионните активи в съответствие с Клауза 5 (Обект на Концесията)
и Клауза 6 (Движими и нематериални Концесионни активи) от Договора;

1.20.

Завършване на процедурите, предвидени в Клауза 2.8 от Договора;

1.21.

Предоставяне от Концесионера на Концедента на декларация, потвърждаваща, че
всички документи необходими за осъществяване на преминаването по закон на
Служителите към Концесионера в съответствие с Бизнес плана, представен с Офертата
и с Клауза 2.5.4 от Договора, са надлежно подписани от Концесионера;

1.22.

Декларациите и гаранциите, посочени в Клауза 4.1 (Декларации и гаранции на
Концесионера), в съответствие с Офертата продължават да бъдат верни и точни във
всички съществени отношения;

1.23.

Заплащането от страна на Концесионера на Възнаграждението за Възлагане на
Международната финансова корпорация (МФК) съгласно Клауза 2.2. от Договора.

3

ЧАСТ Б – ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ КОНЦЕДЕНТА
Концедентът следва да положи всички разумни усилия, за да изпълни всяко от следните
Предварителни условия възможно най-скоро след Датата на влизане в сила, но при всички
случаи – не по-късно от Крайната дата за изпълнение на Предварителните условия.
Всяко от Предварителните условия, изброени в част Б от това Приложение, следва да се изпълни
така, че формата и съдържанието му да бъдат удовлетворителни за Концесионера, и – доколкото
е приложимо – така, както е предвидено в съответното Приложение към Договора.
Предварителните условия за изпълнение от Концедента съгласно Клауза 2.3 от Договора са
следните:
2.1.

Одобрение от страна на Европейската комисия във връзка с евентуална държавна
помощ (съгласно членове 107–109 от Договора за функционирането на Европейския
съюз, предишни членове 87–89 от Договора за създаване на Европейската общност),
като за тази цел и доколкото се изисква, Концесионерът ще съдейства на Концедента;

2.2.

При условие, че бъдат изпълнени Предварителните условия за изпълнение на
Концесионера, предоставяне и предаване на Концесионера на Обекта на Концесията
съгласно Клауза 5.2 (Предаване на Обекта на Концесията) и предаване на
Концесионните активи, съответното право на ползване и съответните лицензи съгласно
Клаузи 6.2 (Предоставяне на право на ползване и предаване на Движими активи) и 6.4
(Предоставяне на права на ползване върху Права на интелектуална и индустриална
собственост); и

2.3.

Предоставяне на Концесионера на документ за прехвърляне за всеки Прехвърлян
договор, заедно със съгласието за прехвърлянето, подписано от съответния контрагент,
когато такова съгласие се изисква като условие за действието на прехвърлянето, или
доказателства, че Прехвърляният договор е прекратен от Настоящия оператор на или
преди Началната дата на Концесията, или че действието му може да продължи другояче
при условията и в съответствие с разпоредбите на Клауза 2.8 (Процедура за
Прехвърляните договори).
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ЧАСТ В – ПИСМО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ

[адрес на Концесионера]

[дата]

ПИСМО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ – КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
Уважаеми [посочете получателя],
В това писмо за приключване ние се позоваваме на Концесионния договор за възлагане на
концесия за строителство за обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ –
публична държавна собственост, подписан на [дата] („Договора“), сключен между Министъра
на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, [адрес]
(„Концедента“) като концедент и [данни на Концесионера] ("Концесионера") като концесионер.
Освен ако изрично е посочено друго тук, понятията, употребени с главни букви в настоящото
писмо, имат значението, което им е дадено в Договора.
За целите на Приключването, с настоящото ние потвърждаваме, че всички Предварителни
условия по Договора са изпълнени (или има отказ от тях, доколкото съответната Страна може
да се откаже от някое условие) по удовлетворителен начин за Концедента към [дата]
(„Началната дата на Концесията“).
С уважение,

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България

Потвърждаваме и се съгласяваме с горното:

[подпис и данни на Концесионера]
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