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ТОЗИ ДОГОВОР се сключва на

[2019 г.]

МЕЖДУ:
(1)

МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, [адрес] ("Концедентът");
и

(2)

[Посочване на Концесионера] дружество, учредено и съществуващо по правото на
[България/друга държава членка на ЕС или ЕИП], регистрирано под № *, с адрес
на управление [посочване на адреса], представлявано от [посочване на името и
длъжността] ("Концесионерът").
ПРЕАМБЮЛ

A.

Концедентът е взел решение да възложи концесия за строителство ("Концесията",
като възлагането на Концесията се нарича "Проектът") за обект „Гражданско
летище за обществено ползване София“ – публична държавна собственост
("Летището"). Летището понастоящем се експлоатира от изцяло държавното
акционерно дружество "Летище София" ЕАД ("Настоящият оператор"), чийто
едноличен собственик понастоящем е Държавата (съгласно дефиницията по-долу)
чрез Концедента – Министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията. Срокът на Концесията е тридесет и пет (35) години, с възможност за
удължаване, като общият срок на всички удължавания, независимо от основанието
за това, не може да бъде по-дълъг от една трета от първоначалния Срок на
Концесията, посочен тук.

B.

Чрез Проекта Концедентът желае частният сектор да инвестира и участва в
развитието на българската летищна транспортна инфраструктура. Концедентът е
одобрил определени цели за Проекта, които неизчерпателно включват:


Ефикасно и ефективно управление на Летището и повишаване на
конкурентоспособността и качеството на Летищните услуги, в стриктно
съответствие с международните норми и стандарти, както и с изискването
за поддържане и оптимизиране на Изискваното ниво на обслужване –
Оптимално;



Прилагане на нови технологии за повишаване на безопасността и
сигурността на Обекта на Концесията, безопасността на полетите и
организацията на обслужването, както и повишаване на квалификацията на
Служителите;



Развитие и модернизация на Обекта на Концесията, включително
подобряване на ефективността на Съоръженията на Летището и системите
за зареждане с гориво, съвременна защита на околната среда и
модернизация на системите за сигурност на Летище София, както и
предаване на управленски познания и експертен капацитет и развитие на
търговската дейност;



Развитие на Летището като летище от световна класа и свързващ център за
полетите между Близкия изток, Задкавказието и Централна Европа.
6

Съответно, от Концесионера се очаква да развие и засили позицията на Летището
като регионален център, да разработи нови маршрути от/до София, включително
нови редовни, дългосрочни и междуконтинентални маршрути (пътнически и/или
за превоз на товари) без увреждане или компрометиране на съществуващата мрежа
маршрути. При спазване на условията на настоящия Договор, от Концесионера се
очаква също така да изгради необходимата инфраструктура и съответните
съоръжения, според условията на настоящия Договор и с отчитане на
прогнозираното увеличение на трафика, да подобри функционирането и
стандартите за качеството на услугите, в съответствие с добрите международни
практики, да спазва правото на Европейския съюз и всяко приложимо
Законодателство, и да осигури редовни приходи за Концесионера в полза на
Концедента, в съответствие с този Договор и на риск на Концесионера.
C.

В този смисъл, чрез обявление, публикувано в "Официален вестник" на
Европейския съюз под № 2018/S 127-290417 от 05 юли 2018 г., изменено с
Обявление за поправка, публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз
под № 2018/S 193-437611 от 6 октомври 2018, Обявление за поправка № 2018/S
216-495082 от 9 ноември 2018 г. и Обявление за поправка № 2018/S 248-574899 от
26 декември 2018 г., публикувани и по партидата на процедурата в Националния
концесионен регистър под № 111-2/05.07.2018, Концедентът е оповестил открита
процедура ("Процедурата за определяне на концесионер и за възлагане на
концесия"), в съответствие със Закона за концесиите (както е дефиниран по-долу)
за горепосочената Концесия.

D.

В резултат на провеждането на Процедурата за определяне на концесионер и
възлагане на концесия и след [решението на съответния орган], Концедентът е
определил [посочване на Участника/проектното дружество] ("Класирания на
първо място участник") за Концесионер.

E.

Концедентът е убеден, че настоящият Договор е в съответствие с горепосочените
цели на Проекта и ще бъде от полза за обществото.

СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВАРЯТ за следното:
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ЧАСТ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1

ДЕФИНИЦИИ И ТЪЛКУВАНЕ

1.1

Дефиниции
В настоящия Договор (включително Преамбюла и Приложенията), освен ако
контекстът изисква друго, термините с главна буква имат посоченото по-долу
значение:
"Авариен план на Летището" означава писменият план, изготвен от
Концесионера и одобрен от Компетентните органи като част от Предварителните
условия и Клауза 10.2.1 (Аварийни ситуации – Авариен план на Летището), в
съответствие с Бизнес плана, представен с Офертата;
"Аварийна ситуация" означава състояние, ситуация или събитие, определено като
"Аварийна ситуация" съгласно Законодателството и/или в Аварийния план на
Летището, включително като следствие от Случай на Непреодолима сила, при
което сигурността или безопасността на Летището са застрашени или при което е
вероятно да настъпят или вече са настъпили телесни повреди или смърт, или
увреждане на Концесионните активи или което и да е друго имущество, намиращо
се в рамките на Обекта на Концесията;
"Авиационна сигурност" означава комбинация от мерки и човешки и материални
ресурси, предназначена за защита на гражданското въздухоплаване срещу актове
на незаконна намеса, застрашаващи сигурността на Пътниците и Ползвателите;
"Агент" означава банка или финансова институция, определена за такъв агент от
Заемодателите в даден момент по Договорите за финансиране (ако има такива);
"Агент по обезпеченията" означава банка или финансова институция, определена
за такъв агент от Заемодателите в даден момент по Договорите за финансиране (ако
има такива);
"Аеронавигационно обслужване" означава всички услуги, предоставяни от
Доставчика на Аеронавигационно обслужване, включително услуги, свързани с
управление на въздушното движение, комуникационно, навигационно и обзорно
обслужване, метеорологично обслужване за въздухоплаването и аеронавигационно
информационно обслужване, всяка от тези услуги, както е определена в Закона за
гражданското въздухоплаване и друго приложимо Законодателство;
"Актуализиран генерален план" означава Генералният план, който ще бъде
изготвен в съответствие с Идейния план, представен с Офертата, актуализиран
периодично в съответствие с Клауза 25 (Развитие и планиране);
"Акционер" означава всяко лице, което в даден момент притежава Акционерен
капитал в Концесионера, било то като акционер в акционерно дружество или
съдружник в дружество с ограничена отговорност, или притежател на дялови
участия или член на друг вид търговско дружество, разрешено съгласно правото на
[България/друга държава членка на ЕС или ЕИП], включително Първоначалните
акционери; [ще бъде адаптирано спрямо мястото на регистрация и
8

правноорганизационната форма на Концесионера]
"Акционерен капитал" означава паричната стойност на акциите, записани от
Акционерите в Концесионера и вписан в съответствие със Законодателството, било
то като акционерен капитал на акционерно дружество или дружествен капитал на
дружество с ограничена отговорност, или като капитал на друг вид дружество,
разрешено съгласно правото на [България/друга държава членка на ЕС или ЕИП];
[ще бъде адаптирано спрямо мястото на регистрация и правноорганизационната
форма на Концесионера]
"Акционерен капитал към Датата на прекратяване" означава сума в размер на
сбора от всички суми съществуващи към Датата на прекратяване под формата на
капиталови инструменти, независимо дали като регистриран Акционерен капитал
или други вноски в капитала, но с изключение на Дълга към Акционерите;
"Акционер Летищен оператор" означава акционерът на Концесионера, който
отговаря на конкретните изисквания за технически способности, свързани с
експлоатацията на Летището, които са посочени в Документацията за концесията
и изпълнени с Офертата;
[дефинициите на Акционер Летищен оператор и Трето лице Летищен оператор ще
бъдат адаптирани въз основа на структурата на Класирания на първо място
участник]
"Антикорупционни указания" означава, независимо от кого са издадени тези
указания, антикорупционните указания, които нямат законова сила, но са
приложими към Класирания на първо място участник и Концесионера като част от
участието му в Процедурата за определяне на концесионер и възлагане на
концесия;
"Антикорупционно
законодателство"
означава
цялото
приложимо
антикорупционно законодателство на България, Европейския съюз и/или друго
чуждестранно антикорупционно законодателство (последното, доколкото е
приложимо, по силата на извънтериториална приложимост);
"Арбитраж" означава Процедурата за разрешаване на спорове, предвидена в
Клауза 56 (Арбитраж);
"Арбитражно решение" означава решението на Арбитражния съд по даден спор,
отнесен към него от Страните;
"Арбитри" означава лицата, определени за такива съгласно Клауза 56
(Арбитраж);
"Археологически тестови разкопки" означава всякакви разкопки, извършвани
периодично от Концесионера в Обекта на Концесията, следвайки указанието и под
надзора на компетентната археологична служба, за да може да бъде установено
потенциалното съществуване на Културни ценности;
"БВВС" означава българските военновъздушни сили;
"Безопасност на хората и пожарна безопасност" или "БХПБ" има значението,
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посочено в Клауза 10.3.1 (“Инженер по безопасност на хората и пожарна
безопасност“);
"Бизнес план" означава 5-годишния (петгодишния) бизнес план, предоставен от
Концесионера на Концедента на Началната дата на Концесията, който следва да не
се отклонява съществено от Първоначалния Бизнес план, представен като част от
Офертата, с неговите последващи актуализации в съответствие с настоящия
Договор;
"Бъдещи нови или разширителни Строителни дейности" означава
Строителните дейности, необходими на Летището за осигуряване спазването на
Изискваните стандарти на обслужване, като същите се определят във всеки момент
според обема на историческото и прогнозното въздушно движение от
Концесионера на Летището;
"Бъдещи ремонти дейности" означава Строителните дейности, описани във всеки
План за ремонтни дейности, които в даден момент са необходими на Летището, за
да се осигури, че съществуващите Съоръжения ще функционират без проблеми или
с минимални проблеми, както е подробно описано в Приложение 18 (Минимални
технически изисквания);
"Бъдещи Строителни дейности" означава всякакви Бъдещи ремонтни дейности
и/или Бъдещи нови или разширителни Строителни дейности, които ще бъдат
изпълнени на Летището в съответствие с всеки Одобрен План за ремонтни
дейности или Одобрения генерален план (според приложимото) въз основа и в
съответствие с разписаните в Приложение 18 (Минимални технически изисквания)
критерии;
"България" означава Република България, наричана и "Държавата";
"Български лев/а" или "BGN" означава официалната валута на България;
"ВНВ" означава вътрешна норма на възвращаемост, изчислена чрез съответната
компютърна формула (IRR или XIRR, чрез софтуера Microsoft Excel®);
"ВНВ на Собствения капитал" означава ВНВ, изчислена върху действително
платения собствен капитал и Разпределенията;
"Втора проверка" има значението, посочено в Клауза 45.7.1 (Втора проверка);
"Въздушен превозвач" означава всеки търговски субект, който има валиден
лиценз за извършване на дейност или друг документ със същия правен ефект, който
му позволява да извършва търговски въздушни превози;
"Възнаграждение за възлагане" означава възнаграждение в размер EUR 1 420 000
(с думи: един милион четиристотин и двадесет хиляди евро ), дължимо и платимо,
както е посочено в Клауза 2.2 (Възнаграждение за възлагане) от този Договор;
"Възражение на Концедента" има значението, посочено в Клауза 20.7
(Преразглеждане на размерите и обхвата на застраховките);
"Възстановяване на баланса" има значението, посочено в Клауза 34.1 (Събития
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за обезщетяване);
"Гаранция за дейността" означава банковата гаранция, която е представена от
Концесионера на Концедента в съответствие с Клауза 16.3 (Гаранция за
дейността) във формата, предвидена в Част 2 от Приложение 14 (Форма на
гаранциите), и която е в сила от Началната дата на Концесията;
"Гаранции за изпълнение" означава Гаранцията за изпълнение на Строителните
дейности и Задължителните капиталови разходи и Гаранцията за дейността;
"Гаранция за изпълнение на Строителните дейности и Задължителните
капиталови разходи " означава неотменимата банкова гаранция, предоставена от
Концесионера под формата, посочена в Част 1 от Приложение 14 (Форма на
гаранциите), за задълженията му, произтичащи от настоящия Договор по
отношение Строителните дейности, както е описана по-конкретно в Клауза 16.2.
(Гаранция за изпълнение на Строителните дейности), като същата се предоставя
на Концедента на или преди Началната дата на Концесията и има действие от
Началната дата на Концесията;
"ГД ГВА" означава българският орган за гражданското въздухоплаване, който
понастоящем е Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“,
като всякаква препратка към нея включва, където е уместно, препратка към нея в
качеството ѝ на (i) Независим надзорен орган съгласно законодателството на ЕС за
летищните такси и Закона за гражданското въздухоплаване, с последващите
изменения в него, и/или (ii) национален орган по въздухоплаването на България;
"Генерален план" означава тридесет и петгодишния (35-годишния) Първоначален
генерален план, представен в съответствие с Клауза 25.1.1 (Първоначален
генерален план) за Летището, изготвен въз основа на Идейния план за развитие,
представен с Офертата, който определя подробно всички Неотложни нови или
разширителни Строителни дейности и описва потенциалните Бъдещи нови или
разширителни Строителни дейности (както и съответните отчуждавания,
необходими съгласно Клауза 5.8), които Концесионерът предлага да предприеме
при Летището, в съответствие с разпоредбите на Приложение 18 (Минимални
технически изисквания) към настоящия Договор, и всеки актуализиран Генерален
план, представен от Концесионера съгласно и в съответствие с Клауза 25.1
(Първоначален генерален план), който план е бил одобрен от Концедента;
"Главен дълг" означава финансирането, предоставено от Заемодателите по
Договорите за финансиране и към всяка съответна дата в рамките на Срока на
Концесията и всички дължими суми, включително лихвата, начислена към
съответната дата, които са дължими от Концесионера или от името на
Концесионера или от Свързано лице на Концесионера към Заемодателите по
Договорите за финансиране;
"Година от Концесията" по отношение първата Година от Концесията означава
периодът, започващ от Началната дата на Концесията и приключващ на 31
декември на същата година, а по отношение всяка следваща Година от Концесията
– периодът от дванадесет (12) месеца, започващ от изтичането на предходната
Година от Концесията (1 януари) и приключващ на следващия 31 декември или ако
е преди това – при изтичането на Срока на Концесията;
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"Годишен отчет за изпълнението" означава отчетът, представян от Концесионера
на Концедента ежегодно, не по-късно от 1 март, в съответствие с Клауза 23.3
(Отчети за напредъка) и Приложение 6 (КПИ – Измерване на изпълнението)
който, наред с други показатели, измерва (i) постигането на Стандартите за
изпълнението и (ii) изпълнението на Инвестиционната програмав съответствие с
Клауза 18 (Инвестиционна програма – Поддръжка, инвестиции и обновяване)
"Годишно
концесионно
възнаграждение"
означава
концесионното
възнаграждение, платимо във всяка Година от Концесията, както е посочено в
Клауза 30.1.2 (Първоначално и Годишно концесионно възнаграждение);
"График за изпълнение на Неотложните Строителни дейности" означава
Графикът за изпълнение на Неотложните Строителни дейности, представен от
Концесионера в съответствие с Клауза 25.1 (Първоначален генерален план), който
се състои от Плана за неотложните ремонтни дейности и Плана за неотложните
нови или разширителни Строителни дейности;
"Данък" означава всякакъв вид данък, мито, такса, удръжка или друг налог,
независимо дали е в сила към датата на сключване на настоящия Договор или не, и
независимо дали е наложен на национално или местно ниво в България, и дали има
влияние върху Концесионните дейности;
"Дата на влизане в сила" означава датата на подписване на настоящия Договор от
двете Страни;
"Дата на изтичане" означава датата, която се пада тридесет и пет (35) календарни
години след Началната дата на Концесията;
"Дата на индексация" има значението, посочено в Клауза 1.8.1 (Индекс);
"Дата на Предложението на Концесионера" има значението, посочено в Клауза
20.7 (Преразглеждане на размерите и обхвата на застраховките);
"Дата на прекратяване" означава датата на изтичане на период от шестдесет (60)
дни след получаването на Уведомление за прекратяване;
"Движими активи" означава всички Съоръжения, оборудване, превозни средства,
материали и друго движимо имущество, което е собственост на Настоящия
оператор на Летището, които ще бъдат прехвърлени на Концесионера (чрез
покупко-продажба или наем, по избор на Концесионера) на Началната дата на
Концесията, както е посочено в Приложение 8 (Движими активи) и всякакви
движими активи, както бъдат периодично актуализирани, но без да включват
Съоръженията и движимите вещи, които са собственост на Концедента/Държавата
(публична държавна собственост) и са част от Обекта на Концесията, описани в
Приложение 7 (Обект на Концесията);
"ДДС" означава данък върху добавената стойност, който са начислява по
българския Закон за данък върху добавената стойност, обнародван в Държавен
вестник бр. 63 от 4 август 2006 г., в сила от 1 януари 2007 г., с всички последващи
изменения и допълнения в него, както и всякакъв друг закон с подобно действие,
който е приложим спрямо Концесионера и/или предвидените в настоящия Договор
сделки;
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"Дейности по наземно обслужване" означава дейностите, предоставяни на
Ползвателите на Летището и понастоящем описани в член 48д, ал. 3 от Закона за
гражданското въздухоплаване;
"Дискриминационна промяна в законодателството" означава Промяна в
законодателството, чийто условия се прилагат изрично към Концесията, а не и към
подобни проекти, както и към Концесионера, а не към подобни контрагенти;
"Добри индустриални практики" означава практиките, методите, стандартите,
процедурите и препоръките, съответстващи на Законодателството и следвани в
общи линии във въздушния транспорт и управлението на летища от сходен мащаб
с този на Летището, що се отнася до проектирането, изграждането, управлението,
експлоатацията и поддръжката на летища, чието спазване може основателно да
бъде очаквано от един квалифициран и опитен оператор, концесионер, изпълнител
или инженер, според случая, при еднакви или подобни обстоятелства, като такива
практики, методи, стандарти, процедури и препоръки включват Приложимите
Екологични и Социални Стандарти, Стандартите и препоръчителните практики на
ICAO и МСЛ по управление на безопасността, и съответните насоки на IATA;
"Доброволно уреждане" има значението, посочено в Клауза 55.1 (Доброволно
уреждане);
"Договор" означава този Договор с Приложенията към него, както може да бъде
изменян впоследствие, включително всички последващи негови изменения и
допълнения;
"Договори с държавни ползватели за ниво на обслужване" означава договорите,
сключени между Концесионера и Държавни ползватели, както могат да бъдат
валидно актуализирани и изменени периодично по време на Срока на Концесията;
като първоначалните Договори с държавни ползватели за ниво на обслужване са
договорите със:
(a)

Органи на Министерството на вътрешните работи, осъществяващи
дейности по гранични проверки, охрана на стратегически обекти и опазване
на обществения ред;

(b)

Летищна митница;

(c)

Летищни ветеринарни и фитосанитарни служби;

(d)

Летищни служби за оказване на първа помощ;

(e)

Българската национална метеорологична служба;

(f)

ДП „РВД“ по отношение на Аеронавигационното обслужване;

(g)

Службите за обществено здраве; и

(h)

Българските военновъздушни сили (БВВС);

"Договор(и) за строителство" договорът/ договорите, които са или ще бъдат
сключени по отношение всякаква част от Неотложните Строителни дейности или
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които може периодично да бъдат сключвани за всякакви Бъдещи Строителни
дейности между Концесионера и Изпълнителя/Изпълнителите;
"Договор за финансиране" означава, с изключение на всякакъв капиталов
инструмент и, за избягване на съмнение, на всякакви Гаранции за изпълнение,
всякакъв договор, включително всички договори за кредитиране на оборотен
капитал, споразумения за хеджиране и обезпечения по тях, между (i) Концесионера,
Акционерите или Свързани лица на Концесионера и (ii) Заемодателите (доколкото
те са Трето лице), съгласно който финансиране се предоставя или ще бъде
предоставено на Концесионера в съответствие с неговото задължение по Клауза
14.1 (Дългово финансиране на Концесията) (независимо от формата на привлечено
финансиране), както и всякакъв подобен договор, който ще бъде одобрен в писмен
вид от Концедента и ще бъде приет като Договор за финансиране;
"Договор за функционирането на Европейския съюз" означава Договора за
функционирането на Европейския съюз, подписан от всички държави членки на
Европейския съюз, който първоначално е сключен на 25 март 1925 г. и
впоследствие е неколкократно изменян, най-съществено – с Договора от Маастрихт
(7 февруари 1992 г.), Договора от Амстердам (2 октомври 1997 г.), Договора от
Ница (26 февруари 2001 г.) и Договора от Лисабон (13 декември 2007 г.);
"Договорни неустойки" има значението, посочено в Клауза 26.10 (Забава –
Договорни неустойки);
"Документацията за концесията" означава документацията, предоставена по
време на Процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесия, както
е предвидено в Закона за концесиите;
"Документи за Дълг към Акционерите" означава всякакви документи, чрез които
е предоставен Дълг към Акционерите;
"Документи по Концесията" означава всеки от следните документи:
(a)

настоящият Договор;

(b)

Гаранциите за изпълнение;

(c)

Летищните договори;

(d)

Договорите за финансиране (ако има такива);

(e)

Договорите с държавни ползватели за ниво на обслужване (ако има такива);

(f)

Документите за Дълг към Акционерите (ако има такива);

(g)

и всеки друг документ, одобрен като такъв от Концедента и Концесионера,
чиято форма и съдържание по същество са били одобрени от Концедента;

"Доставчик на аеронавигационно обслужване" означава всяка организация,
определена от Концедента в съответствие със Закона за гражданското
въздухоплаване, Член 8 от Регламент (ЕО) 550/2004, както е изменен с Регламент
(ЕО) 1070/2009, с последващите изменения в него, като понастоящем тази
14

организация е ДП "РВД";
"ДП РВД" означава Държавно предприятие „Ръководство на въздушното
движение“;
"Дълг към Акционерите" означава такава част от предоставянето на собствен
капитал, която се осигурява чрез подчинени заеми и/или други суми, предоставени
на разположение на Концесионера от страна на Акционерите или техни Свързани
лица;
"Дълг към Акционерите към Датата на прекратяване" означава сума в размер,
равен на размера на всички дължими суми към Датата на прекратяване по
Документите за Дълг към Акционерите;
"Дълг към датата на прекратяване" означава следната сума:
X–Y+Z
Където:
X
означава към Датата на прекратяване, оставащите непогасени суми по
Главния дълг, използвани за (i) плащането на Първоначалното Концесионно
възнаграждение и (ii) извършване на Инвестиции в Обекта на Концесията до Датата
на прекратяване;
Y
означава всякаква сума на положителни салда по всякакви банкови сметки,
държани от Концесионера или от негово име на Датата на прекратяване, доколкото
Заемодателите (или агент по обезпеченията, който действа от тяхно име) имат
валидни обезпечения върху съответните банкови сметки и могат да възстановяват
подобни положителни салда чрез разумни усилия;
Z
означава всички суми, свързани с предоставяне на финансиране за Проекта,
включително разходите по предсрочно прекратяване на схеми за хеджиране на
лихвените проценти и всякакви други разходи по прекратяването, платими от
Концесионера или от Свързано лице на Концесионера към Заемодателите
вследствие на предсрочно погасяване по Договорите за финансиране на Датата на
прекратяване, което е предизвикано от предсрочното прекратяване на Договора,
като се вземе предвид намаляването на такива разходи от страна на Концесионера
и неговите Свързани лица, доколкото това е разумно възможно;

"Държава" означава Република България, включително, за избягване на всякакви
съмнения, всички местни и общински подразделения и области;
"Държавен орган" означава Концедентът, Правителството или което и да е
министерство или орган със сходен статус;
"Държавен ползвател / Държавни ползватели" означава органите или
дружествата, притежавани от Държавата или Концедента и предоставящи
Държавни услуги или ползващи Летището;
"Държавни услуги" означава всякакви и всички услуги, предоставяни във връзка
с Летището от Държавни органи, независимо дали като част от Запазените дейности
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или не, например митнически контрол и акцизи, имиграционен контрол, полиция и
национална гвардия, услуги по обществено здраве, карантина (на хора и животни),
ветеринарни и фитосанитарни услуги, метеорологично и Аеронавигационно
обслужване, първа помощ или други услуги за спешно реагиране, определени към
Датата на влизане в сила като публични услуги и други такива услуги, определяни
в даден момент като Държавни услуги от Концедента или Държавата;
"Евро" или "EUR" означава единната валута на Участващите държави-членки;
"Европейски съюз" или "ЕС" означава политическия и икономически съюз от 28
държави, разположени предимно в Европа;
"Европейско икономическо пространство" или "ЕИП" означава Споразумението
за Европейското икономическо пространство, подписано в Порто на 2 май 1992 г.,
с всички последващи изменения и допълнения в него;
"Екваториални принципи" означава рамка за управление на риска, приета от
финансови институции, с цел определяне, оценка и управление на екологични и
социални рискове при проекти, достъпни на адрес: http://equator-principles.com/;
"Екологични и социални задължения" има значението, посочено в Клауза 8.2
(Екологични и социални задължения);
"Екологично разрешение" означава всякакво екологично разрешение, изисквано
в даден момент от действащ в България закон, във връзка която и да е от
Строителните дейности и/или за експлоатацията на Летището;
"Експерт" означава член на Комисията за технически спорове или член на
Комисията за разрешаване на Ad hoc Спорове, според случая;
"Жизнен цикъл" означава:
(a)

в случай на собствен произведен елемент на Летището - декларираният
писмено от производителя срок, за който елементът ще продължи да
функционира според предназначението си след влагане в Летището по
приемлив за производителя начин и при приемливо за производителя
функциониране според проектните условия, при спазване на изискванията
за поддръжка в съответствие с писмените препоръки на производителя; и

(b)

в случай на непритежаван елемент на Летището – срокът, за който от
елемента се очаква да функционира според предназначението си след
приключване на изграждането на съответното Съоръжение на Летището,
както е дефинирано в съответствие с ISO 15686: Сгради и изградени активи
– Планиране на жизнения цикъл, или друг равностоен международно приет
стандарт;

"Загуба" и "Загуби" означава всички вреди, загуби, пасиви, разходи, разноски
(включително разноски за правни и други професионални услуги), и такси,
независимо дали възникващи по закон, по договор или във връзка със съдебни
решения, производства, вътрешни разходи или искания, но във всеки случай с
изключение на бъдещи пропуснати ползи;
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"Задействащо разширяването събитие" задължението на Концесионера да
изгради разширение на пероните, пистата(пистите) и/или Пътническите
терминали, вследствие на това, че Летището има Критични проблеми с капацитета
на пероните и/или Критични проблеми с капацитета на терминалите и/или
Критични проблеми с пистата в рамките на периода, определен в Оценката на
капацитета;
"Задължение за обществена услуга" означава всякакво задължение, наложено на
даден въздушен превозвач за предприемане, по отношение даден маршрут, за
който притежава издадено от държава-членка разрешение да обслужва, на всички
мерки за осигуряване предоставянето на услуга, изпълняваща фиксирани
стандарти за постоянност, редовност, капацитет и ценообразуване, които
стандарти не биха били възприети от въздушния превозвач, ако се ръководи
единствено от търговския си интерес;
"Задължителни капиталови разходи" включва задължителните капиталови
разходи, както са предвидени в Прогнозата за Капиталовите разходи и предложени
в Офертата;
"Заемодатели" означава лицата, предоставящи дългово финансиране за
Концесионера съгласно Договорите за финансиране (ако има такива), включително
Агентът и всякакви Заемодатели, предоставящи съвместно финансиране, техните
правоприемници или приобретатели, при условие, че същите са Приемливи банки;
"Закон за гражданското въздухоплаване" означава Законът за гражданското
въздухоплаване, обнародван в Държавен вестник бр. 94 от 1 декември 1972 г., в
сила от 1 януари 1999 г., с всички последващи изменения и допълнения в него;
"Закон за концесиите" означава Законът за концесиите, обнародван в Държавен
вестник бр. 96 от 1 декември 2017 г., в сила от 2 януари 2018 г., с всички
последващи изменения и допълнения в него;
"Закон за културното наследство" означава Законът за културното наследство,
обнародван в Държавен вестник бр. 19 от 13 март 2009 г., в сила от 10 април 2009
г., с всички последващи изменения и допълнения в него;
"Закон за мерките срещу изпирането на пари" означава Закона за мерките срещу
изпирането на пари, обнародван в Държавен вестник брой № 27 от 27 март 2018 г.,
с всички последващи изменения и допълнения в него;
"Закон за независимия финансов одит" означава Законът за независимия
финансов одит, обнародван в Държавен вестник бр. 95 от 29 ноември 2016 г., с
всички последващи изменения и допълнения в него;
"Закон за опазване на околната среда" означава Закона за опазване на околната
среда, обнародван в Държавен вестник брой № 91 от 25 септември 2002 г., с всички
последващи изменения и допълнения в него;
"Закон за управление на отпадъците" (ЗУО) означава Закон за управление на
отпадъците, обнародван в Държавен вестник бр. 53 от 13 юли 2012 г., с всички
последващи изменения и допълнения в него;
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"Закон за устройство на територията" означава Законът за устройство на
територията, обнародван в Държавен вестник бр. 1от 2 януари 2001 г., в сила от 31
март 2001 г., с всички последващи изменения и допълнения в него;
"Законодателна промяна от общ характер" означава Законодателна промяна,
която не е Дискриминационна законодателна промяна, с изключение на всякакви
промени в ставката на подоходния данък или въвеждане на прогресивен метод на
данъчно облагане, които са приложими за дружествата изобщо (ако има такива);
"Законодателство" означава всеки закон, нормативен акт, прокламация,
постановление, правилник, решение, уведомление, наредба, директива, спогодба,
министерско решение (включително Указанието) или друг инструмент със силата
на нормативен акт в Република България, включително всякакви административни
постановления, всякакви пряко приложими законодателни актове на Европейския
съюз и всеки Международен договор;
"Законодателство в областта на конкуренцията" означава всякакво действащо
законодателство в областта на конкуренцията в даден момент, което е приложимо
спрямо Класирания на първо място участник и Концесионера;
"Законодателство относно държавните помощи" означава всякакви закони,
включително Закона за държавните помощи (Обн. ДВ. бр.85 от 24 Октомври
2017г.), които се отнасят до помощ, предоставена от Държавата или чрез ресурси
на Държавата под всякаква форма, която нарушава или заплашва да наруши
конкуренцията чрез даване на предимство на определени предприятия или на
производството на определени стоки и която засяга търговията между държави –
членки на ЕС;
"Залог на акции" означава залога върху акциите на Концесионера в полза на
Заемодателите, който е една от Позволените тежести;
"Запазени дейности" означава всички Запазени дейности, посочени в Клауза 3.6
(Запазени дейности);
"Засегната страна" има значението, посочено в Клауза 36.1.1 (Непреодолима
сила).
"Застрахователна сметка със специална цел" има значението посочено в Клауза
20.6 (Застрахователна сметка със специална цел);
"Застрахователни постъпления" означава постъпленията, платими на или
подлежащи на получаване от Концесионера или който и да е агент, Подизпълнител
или техните преки служители по всякаква застраховка, направена от Концесионера
или от името на Концесионера, или която Концесионерът е длъжен да направи
съгласно Клауза 20 (Застраховане) и Приложение 15 (Минимални
застрахователни изисквания);
"Застраховки на Концесионера" има значението, посочено в Клауза 20
(Застраховане) и Приложение 15 (Минимални застрахователни изисквания);
"Здраве и безопасност на работното място" има значението, посочено в Клауза
8.3 (Система за екологично и социално управление (СЕСУ));
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"Зона на изключителност" означава кръг с радиус 100 километра около
Летището;
"Идеен план за развитие" означава планът по отношение развитието и
модернизацията на Летището, изготвен от Класирания на първо място участник и
приложен към Офертата;
"Изисквано ниво на обслужване" означава по всяко време ниво на обслужване
"Оптимално" (както е дефинирано от IATA в Справочника за развитие на летища
или заменящ го документ);
"Изменение" означава изменение на Концесионните дейности в сравнение със
Стандарта на изпълнението и Инвестиционната програма;
"Изменение от Концедента" има значението, посочено в Клауза 27.1 (Изменение
от Концедента);
"Измерване на изпълнението" означава Измерването на изпълнението, посочено
в Приложение 6 (КПИ – Измерване на изпълнението);
"Изпълнител" по отношение която и да е част от Неотложните Строителни
дейности означава изпълнителят/изпълнителите (или техните съответни
правоприемници или заместници), одобрен/и от Концедента, а по отношение
всякакви други Строителни дейности, които се изисква да бъдат извършени от
Концесионера по настоящия Договор - изпълнителят/изпълнителите (или техните
съответни правоприемници или заместници), ангажиран/и от Концесионера към
даден момент, в съответствие с Клауза 26.2 (Договори за строителство), като
такъв изпълнител е и един от Подизпълнителите съгласно Клауза 29
(Подизпълнители на Концесионера за Строителни дейности);
"Изпълнител на оценка на капацитета" означава специализирано дружество с
доказан опит в оценки на капацитета на летища, който е определен за такъв от
Концесионера и е одобрен от Концедента в съответствие с Приложение 6 (КПИ –
Измерване на изпълнението);
"Инвестиции" означава (i) всички Капиталови разходи, направени от
Концесионера в или във връзка с Обекта на Концесията, извършени в
съответствие с одобрен Петгодишен инвестиционен план, (ii) всички плащания,
направени от Концесионера за придобиване, подновяване или замяна на
Концесионни активи, извършени в съответствие с одобрен Петгодишен
инвестиционен план, и (iii) всички други плащания или разходи, направени от
Концесионера във връзка с развитието и поддръжката на Летището, в
съответствие с одобрен Петгодишен инвестиционен план, включително, за
избягване на съмнение, капитализираните разходи, свързани с изпълнението на
посочените по-горе задачи и дейности, всякакви такива плащания и разходи,
както могат да бъдат доказани чрез съответни записвания във финансовите
отчети на Концесионера в съответствие с МСФО/МСС;
"Инвестиционна програма" означава Прогнозата за Капиталовите разходи (както
се използва и е посочена в Документацията за концесията), предложена от
Концесионера в Офертата в размер на EUR [………] [(с думи: посочване на сума)],
които ще бъдат реализирани от Концесионера през целия Срок на Концесията, в
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съответствие с Идейния план за развитие, представен с Офертата, и които са база
за изготвяне на Петгодишните инвестиционни планове така, както е посочено в
Клауза 18 (Инвестиционна програма – Поддръжка, инвестиции и обновяване) и в
Приложение 18 (Минимални технически изисквания);
"Индекс" означава индекса на потребителските цени, съставян и публикуван
ежемесечно от Националния статистически институт, а ако индексът не е
публикуван към Датата на индексация и същият не бъде наличен в срок до тридесет
дни (30) от предвидената дата за публикация, алтернативен индекс, за чието
използване Страните се договорят за целите на индексацията;
"Индексиран" има значението, посочено в Клауза 1.8.1 (Индекс);
"Инженер по безопасност на хора и пожарна безопасност" има значението,
посочено в Клауза 10.3.1 (Инженер по безопасността на хората и пожарна
безопасност);
"Информационна зала" означава електронната база данни, базата данни на
хартиен носител, до които е предоставен достъп на участниците по време на
Процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесия и която
включва информация, отнасяща се до Концесията и Летището;
"Капиталови разходи" означава капиталови разходи (както този термин бива
тълкуван в съответствие с общоприетите счетоводни принципи в България в даден
момент, включително, за избягване на съмнение, международните стандарти за
финансово отчитане/МСФО);
"Карантинно обслужване" означава карантинното обслужване, което е една от
Запазените дейности по смисъла, определен в Клауза 3.6.4 (Запазени дейности);
"Квалифицирана законодателна промяна" означава:
(a)

Дискриминационна законодателна промяна; или

(b)

Законодателна промяна от общ характер, която влиза в сила след датата на
този Договор и налага извършването на допълнителни Капиталови разходи;
или

(c)

Промяна, отмяна, обезсилване, изменение и/или промяна в тълкуването на
Указанието, която е съществено неблагоприятна за Концесионера;

"Квалифицирано Рефинансиране" означава всяко Рефинансиране, което ще
породи Печалба от Рефинансиране по-голяма от нула и което не е Освободено
рефинансиране;
"Класиран на първо място участник" има значението, посочено в Параграф D.
от Преамбюла;
"Ключов персонал" обхваща всички лица, за които е предвидено да заемат
управленски позиции в структурата на Концесионера, включително главен
изпълнителен директор, главен оперативен директор, главен финансов директор и
която и да е управленска длъжност, договаряна между Страните в даден момент;
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"Ключови показатели за изпълнението" или "КПИ" означава ключовите
показатели за изпълнението, посочени в Приложение 6 (КПИ – Измерване на
изпълнението);
"Кодекс на труда" означава Кодексът на труда, обнародван в Държавен вестник
бр. 26 от 1 април 1986 г., в сила от 1 януари 1987 г., с всички последващи изменения
и допълнения в него;
"Коефициент Главен дълг към EBITDA" означава коефициентът (i) Главен дълг
(намален с всички положителни салда по всякакви банкови сметки, държани от
Концесионера или от негово име) към (ii) EBITDA, изчислена на база найскорошните консолидирани финансови отчети на Концесионера, представени за
предходната Година от Концесията;
"Комисия за Ad hoc спорове" има значението, посочено в Клауза 55.2 (Процедура
за разрешаване на Ad hoc спорове);
"Комисия за технически спорове" означава (3) тричленният състав от експерти,
предвиден в Клауза 55.3.1 (Разрешаване на технически спорове), към който
Страните отнасят Технически спорове за разрешаване (след неуспех на
Доброволно уреждане или на Процедурата за разрешаване на Ad hoc спорове);
"Компетентен орган" означава която и да е служба на Държавата или Концедента
или друг публичен орган, организация или юридическо лице под Контрола на
Държавата, независимо дали национален, регионален, областен, общински или
местен, включително Държавата и нейните министерства и отдели (но с
изключение на всякакви Организации за комунални услуги), включително, за
избягване на съмнение, Представителят на Концедента, който има компетентност
във връзка с Концесията;
"Комунални услуги" означава мрежите за предоставяне на комунални и други
услуги, като електричество, природен газ, водоснабдяване и канализация,
далекосъобщения, инфраструктура за трансфер на данни, сметосъбиране или
аналогични, които са съществуващи във, на или под Обекта на Концесията;
"Контрагент на Летището" означава страна по който и да е от Летищните
договори, различна от Концедента или Настоящия оператор, като в същия смисъл
се тълкува и "Контрагенти на Летището";
„Контрол“ има значението, посочено в § 1в от Допълнителните разпоредби на
Търговския закон;
"Контролирани от Трети лица услуги" означава всички услуги, договаряни
периодично между Страните, включително, но не само, услуги, предоставяни от
авиационни оператори, Доставчици на аеронавигационно обслужване, доставчици
на услуги по управление на перони, Оператори по наземно обслужване, доставчици
на услуги за хора с намалена подвижност, организации за поддръжка на самолети
и публични органи;
"Констатации" означава решението, чрез което Комисията за технически спорове
се произнася по спора, отнесен към него от Страните в съответствие с настоящия
Договор;
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"Концедент" има значението, посочено в описанието на Страните;
"Концесионни активи" означава (i) Движимите активи и (ii) Правата на
интелектуална и индустриална собственост;
"Концесионни дейности" означава Строителните дейности, предоставянето на
Летищните дейности (включително функциите на Летищна администрация),
Летищните услуги и всички други права и задължения на Концесионера по
настоящия Договор;
"Концесионно възнаграждение" означава Първоначалното концесионно
възнаграждение и Годишното концесионно възнаграждение или което и да е от тях;
"Концесия" означава концесията за строителство, възложена с Решение № […] на
Концедента, с което Концедентът възлага на Концесионера: (i) изпълнение на
строителство и свързаното с това право да експлоатира строежа, при поемане на
оперативния риск, включително правото на получаване на приходите от услугите,
предоставяни чрез строежа, и/или от извършване на друга търговска дейност със
строежа; и (ii) предоставяне на услуги, свързани с управлението и експлоатацията
на Летището, заедно с правото на експлоатация на тези услуги, включително
правото на получаване на приходите от извършването на тези услуги, при поемане
на оперативния риск;
"Крайна дата за изпълнение на Предварителните условия" означава
последният ден за изпълнение на Предварителните условия, а именно датата,
падаща се дванадесет (12) месеца след Датата на влизане в сила;
"Крайна дата за оповестяване" означава датата, която предхожда с тридесет (30)
дни Крайния срок за подаване на оферти;
"Крайна дата на Неотложните Строителни дейности" означава датата, до която
да бъде издадено Разрешение за ползване по отношение Неотложните Строителни
дейности на Летището;
"Критичен проблем с капацитета на пероните" означава съответната ситуация,
както е определена в съответна Оценка на капацитета (Оценка на капацитета на
пероните) извършена съгласно Приложение 6 (КПИ – Измерване на
изпълнението);
"Критични проблеми с капацитета" означава Критични проблеми с капацитета
на пероните или Критични проблеми с капацитета на терминалите, или Критични
проблеми с пистата, всяка от тези категории проблеми както са определени
съгласно съответна Оценка на капацитета, извършена в съответствие с
Приложение 6 (КПИ – Измерване на изпълнението);
"Критични проблеми с капацитета на терминалите" във връзка с Летището
означава, че Изпълнителят на оценка на капацитета е определил, че Изискваното
ниво на обслужване не се постига на Летището, в съответствие с Приложение 6
(КПИ – Измерване на изпълнението);
"Критични проблеми с пистата" означава съответното задействащо събитие,
определено в Оценката на капацитета;
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"Културни ценности" означава обектите, определени като културни ценности
съгласно Закона за културното наследство, които са открити на Летището в хода
на изпълнение на които и да било от Строителните дейности;
"Летище" или "Летище София" означава съществуващото Гражданско летище за
обществено ползване София, както е описано в Приложение 1 (Описание на
Летището) към настоящия Договор, с всички възможни последващи обновления,
разширения и други промени в него;
"Летищен оператор" означава лице – търговец, на което е издаден Лиценз за
летищен оператор, като за целите на този Договор "Летищен оператор" означава
Концесионерът;
"Летищна администрация" означава Летищен оператор, който изпълнява
функциите, посочени в член 48а, ал. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване;
"Летищни дейности" означава дейностите, осъществявани от Концесионера в
качеството му на Летищен оператор, Летищна администрация и Оператор по
наземно обслужване, включително, но не само Летищните услуги, посочени в
Приложение 2 (Летищни дейности и Летищни услуги);
"Летищни договори" означава договорите по отношение определени права и/или
услуги, свързани с Летището, които са били сключени между Настоящия оператор
и Контрагенти на Летището и (доколкото са част от Прехвърляните договори),
както са посочени в Приложение 16 (Прехвърляни договори), както и всякакви
бъдещи договори с Трети лица, с изключение на Договорите за строителство;
"Летищни такси" означава летищните такси, установени съгласно Закона за
гражданското въздухоплаване и всяко друго приложимо Законодателство, които
към Датата на влизане в сила включват: такса за кацане на въздухоплавателни
средства, такса за паркиране, такса за ползване на пътнически ръкав, такса за
пътници, такса за сигурност, такса за шум (екологична) и Таксата за хора с
ограничена подвижност;
"Летищни услуги" означава всички дейности и услуги, които ще се предоставят
от Концесионера, описани в Приложение 2 (Летищни дейности и Летищни
услуги), както и предоставянето на всякакви търговски или други дейности,
съоръжения и услуги за всеки съответен период на Летището от Концесионера,
одобрени от Концедента в съответствие с този Договор, за избягване на съмнение
– с изключение на проектиране и извършване на Строителни дейности;
"Лихва за забава" означава всеки увеличен размер, платим към Заемодателите или
начисляван вследствие на неизвършването на падеж на каквото и да е плащане,
дължимо към Заемодателите;
"Лиценз за Летищен оператор" означава лиценз, издаден от ГД „ГВА“ на
основание членове 43б, 48в и 48г от Закона за гражданското въздухоплаване,
удостоверяващ, че организацията, оборудването, технологиите и персоналът на
Концесионера отговарят на стандартите и изискванията за безопасно и качествено
поддържане на експлоатационната годност на Летището;
"Максимален размер на отговорността" има значението, посочено в Приложение
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11а (Ангажимент на Акционерите) и в Приложение 11c (Ангажимент на Третото
лице Предоставящо финансови възможности) към този Договор;
"Международен договор" означава подписан и ратифициран договор между две
или повече държави (и/или суверени), в писмен вид и подчиняващ се на
международното право;
"Метеорологична услуга" означава метеорологичните услуги, които са една от
Запазените дейности по смисъла, предвиден в Клауза 3.6.5 (Запазени дейности);
"Метод за възстановяване на баланса" има значението, посочено в Клауза 34.8
(Метод за възстановяване на баланса);
"Минимален праг на Събитието за обезщетяване" означава сума в размер на
EUR 2,000,000 (словом: два милиона евро), с изключение на случай на Изменение
от Концедента, когато Минималният праг на Събитието за обезщетяване възлиза
на EUR 1,000,000 (словом: един милион евро);
"Минимална ВНВ на капитала" означава ВНВ, постигана по отношение на
собствения капитал в рамките на Първоначалния финансов модел;
"Минимални застрахователни изисквания" означава изискванията към
застраховките, разписани в Приложение 15 (Минимални застрахователни
изисквания);
"Минимални технически изисквания" означава Минималните технически
изисквания, както са определени в Приложение 18 (Минимални технически
изисквания);
"Митнически контрол" означава митническият контрол, който е една от
Запазените дейности, както е посочено в Клауза 3.6 (Запазени дейности);
"МСЛ" означава Международен съвет на летищата или негов правоприемник;
"МСФО/МСС" означава Международните стандарти за финансово отчитане,
определени от Съвета по международни счетоводни стандарти;
"МТК" означава Международната търговска камара;
"Нареждане за изменение" има значението, посочено в Клауза 27.4.2 (Нареждане
за изменение);
"Настоящ оператор" означава „Летище София“ ЕАД, акционерно дружество,
законно учредено и съществуващо по българското право, в което едноличен
собственик на капитала е Държавата, представлявана от Концедента, вписано в
Търговския регистър с ЕИК 121023551, което е Настоящият оператор на Летището;
"Начална дата на измерване на изпълнението" означава датата, която се пада 24
(двадесет и четири) месеца след Началната дата на Концесията;
"Начална дата на Концесията" има значението, посочено в Клауза 2.4.2 (Начало
на концесията);
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"Независим консултант" има значението, посочено в Клауза 55.2 (Процедура за
разрешаване на Ad hoc спорове);
"Неотложни нови или разширителни Строителни дейности" означава
Строителните дейности, необходими на Летището за справяне с недостиг на
капацитет или непостигане на Изискваните нива на обслужване, въз основа на и в
съответствие с критериите, посочени в от Приложение 18 (Минимални технически
изисквания);
"Неотложни ремонтни дейности" означава Строителните дейности, описани в
Плана на неотложните ремонтни дейности и необходими, за да се осигури така, че
съществуващите Съоръжения да функционират без проблеми или с минимални
проблеми, както е по-подробно описано в Приложение 18 (Минимални технически
изисквания);
"Неотложни Строителни дейности" означава Неотложните ремонтни дейности
и/или Неотложните нови или разширителни Строителни дейности;
"Неприключване" означава, че Концесията не е влязла в сила;
"Неустойки по изпълнението" има значението, посочено в Приложение 6 (КПИ –
Измерване на изпълнението);
"Нови или разширителни Строителни дейности" означава Неотложните нови
или разширителни Строителни дейности и Бъдещите нови или разширителни
Строителни дейности;
"Обезщетението при неизпълнение на Концедента" има значението, посочено в
Клауза 40.6.2 (Обезщетение при прекратяване поради Случай на неизпълнение);
"Обезщетението при неизпълнение на Концесионера" има значението, посочено
в Клауза 40.6 (Обезщетение при Прекратяване поради Случай на неизпълнение);
"Обект на Концесията" означава Летище София, който обект включва земята и
сградите, и всички принадлежности към тях, включително съответните части от
прилежащата техническа инфраструктура, както и машините, оборудването и
други движими вещи, които са собственост на Концедента/Държавата (публична
държава собственост), всички както са посочени в Приложение 7 (Обект на
Концесията) към настоящия Договор;
"Обновителни дейности" означава необходимите Строителни дейности по
обновяване, преустройство, ремонт или възстановяване, както бъде договорено или
определено в даден момент в съответствие с Клауза 45 (Предаване), които се
извършват, за да се осигури, че при изтичане на Срока на Концесията Летището ще
удовлетворява Минималните технически изисквания;
"Оборудване за аеронавигационно обслужване" означава системите и
оборудването, определени в Приложение I на Регламент (ЕО) 550/2004, както е
изменен с Регламент (ЕО) 1070/2009, с последващите изменения в него, които
Доставчикът на аеронавигационно обслужване може да изисква в даден момент;
"Общи приходи от Концесията" за всяка Година от Концесията или част от такава
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означава сбора от:
(a)

сумарните парични постъпления на Концесионера, отнасящи се към
съответната Година от Концесията или част от нея и представляващи
Летищни такси;

(b)

всякакви други приходи, постъпления или суми, получени от Концесионера
за съответната Година от Концесията или част от нея от останалите
дейности на Концесионера (доколкото са разрешени съгласно условията на
този Договор) и представляващи Търговски приходи; и

(c)

всякакви Застрахователни постъпления, получени от Концесионера за
съответната Година от Концесията или част от нея, доколкото тези
постъпления са във връзка с пропуснати приходи или печалба;

"Одобрен генерален план" има значението, посочено в Клауза 25.2.7
(Актуализирани Генерални планове);
"Одобрен план за ремонтни дейности" има значението, посочено в Клауза 25.4
(Ремонтни дейности – Оценка на състоянието на Съоръженията);
"Околна среда" означава която и да е част от околната или заобикалящата среда,
включително въздух (в рамките на или извън дадена постройка или над и под
земята), вода (над и под земята) и земя (на повърхността, под повърхността или под
вода), както е допълнително посочено в Клауза 8 (Екологични и социални
задължения);
"Околна среда, социални въпроси, здраве и безопасност" или "ОССВЗБ" има
значението, посочено в Клауза 8.3 (Система за екологично и социално управление
(СЕСУ));
"Опасно вещество" означава всеки замърсител или опасно, токсично,
радиоактивно, нездравословно, избухливо, корозионно или киселинно вещество,
независимо дали в твърда, течна или газообразна форма, което самостоятелно или
в съчетание с други вещества е в състояние да причинява вреди на хора или други
живи организми, или е в състояние да причинява вреди на Околната среда,
общественото здраве или Обекта на Концесията, или да създава заплаха за
обществената безопасност, включително, но не само, тези, посочени в Регламент
(ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г.
относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за
изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на
Регламент (ЕО) № 1907/2006;
"Оператор по наземно обслужване" означава търговец, на който е издаден лиценз
за оператор по наземно обслужване в съответствие със Закона за гражданското
въздухоплаване за извършване на една или повече Дейности по наземно
обслужване на Летището;
"Оповестена информация" означава цялата информация и документи,
съдържащи се в Информационната зала до Крайната дата за оповестяване, копие
от които е било получено от всяка Страна под формата на [посочване на USB стик,
компакт диск или DVD], която е надписана от или от името на Страните по такъв
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начин, че да позволява нейната идентификация, както и всеки друг документ,
определен в писмен вид от Концедента и Концесионера като документ,
съставляващ част от Оповестената информация;
"Организация за комунални услуги" означава всяко лице от публичния или
частния сектор, което притежава или отговаря за дейностите/предоставянето на
обществена комунална услуга;
"Освободено рефинансиране" означава:
(a)

всякакво Рефинансиране, напълно отчетено във Финансовия модел, при
условие че Концедентът е одобрил всякакви допускания по него;

(b)

промяна в данъчното облагане или промяна в счетоводното третиране;

(c)

упражняването на права, откази от права, съгласия или подобни действия,
свързани с обичайните дела по администриране и надзор и касаещи:
(i)

нарушаване на декларации и гаранции или ангажименти;

(ii)

движение на пари между проектни сметки, в съответствие с
условията на Договорите за финансиране (ако има такива) към
Датата на влизане в сила;

(iii)

просрочено предоставяне или непредоставяне на информация,
съгласия или лицензи;

(iv)

изменения по договори с подизпълнители;

(v)

одобряване на ревизирани технически и икономически допускания,
свързани с Финансовия модел (доколкото е необходимо за
Прогнозите);

(vi)

ограничения, наложени от Заемодателите, върху датите, на които
Главният дълг може да бъде отпуснат на Концесионера по
Договорите за финансиране (ако има такива) и които са наложени
вследствие на това, че Концесионерът не е осигурил изпълнението
на Неотложните Строителни дейности в съответствие с
договорения Генерален план и които са съобщени в писмен вид от
Концесионера или Заемодателите на Концедента преди налагането
им;

(vii)

промени в основните етапи на усвояване на средства, разписани в
Договорите за финансиране (ако има такива), които са наложени
вследствие на това, че Концесионерът не е осигурил изпълнението
на Неотложните Строителни дейности в съответствие с
договорения Генерален план и които са съобщени в писмен вид от
Концесионера или Заемодателите на Концедента преди налагането
им;

(viii)

неполучаването от страна на Концесионера на съгласие от
законоустановени органи, което се изисква по Договорите за
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финансиране (ако има такива);
(ix)

гласуване от страна на Заемодателите по отношение нивата на
одобряване, изисквани от тях по Договорите за финансиране (ако
има такива);

(d)

всякакво изменение, промяна или допълнение към даден договор, което е
одобрено от Концедента като част от всяко Изменение по настоящия
Договор;

(e)

всякаква продажба на акции в Концесионера от страна на Акционерите или
секюритизация на съществуващи права и/или участия, свързани с акции в
Концесионера;

(f)

всякаква продажба или прехвърляне на съществуващи права и/или участия
на Подчинените Заемодатели по Документите за Дълг към Акционерите
или секюритизация на съществуващи права и/или участия на Подчинените
Заемодатели по Документите за Дълг към Акционерите;

(g)

всякакво Рефинансиране или предоставяне на ново финансиране,
обхващащо оборотен капитал, включително линии за овърдрафт, които
може да са необходими за Концесионните дейности; и

(h)

всякакво ново финансиране, набрано единствено с цел покриване на
Капиталови разходи, свързан с Бъдещите Строителни дейности;

"Освобождаващо от отговорност събитие" означава събитията, посочени в
Клауза 35.1 (Освобождаващи от отговорност събития);
"Остатъчен живот" означава тази част от Жизнения цикъл на даден елемент от
Летището, която остава при изтичането на Срока на Концесията;
"Отчети за напредъка" означава заедно Тримесечните отчети за напредъка и
Годишните отчети за изпълнението;
"Оферта" означава офертата на Класирания на първо място участник, класирана
като най-добра съгласно решението на Концедента от [посочване на датата],
която оферта се прилага като Приложение 3 (Оферта) към настоящия Договор;
"Оценка на екологичното и социалното въздействие" означава оценка на
екологичните и социалните рискове и въздействия, която се разработва от
Концесионера в съответствие със Законодателството и Приложимите Екологични
и Социални Стандарти и посочва подробните действия на Концесионера за
ограничаване на рисковете и въздействията, необходими за съответствие със
Законодателството и Приложимите Екологични и Социални Стандарти и за
спазване на принципите и приложимите разпоредби на Приложимите Екологични
и Социални Стандарти и Добрите индустриални практики;
"Оценка на капацитета" означава Първоначалната оценка на капацитета и всяка
последваща Оценка на капацитета, извършвана от Изпълнителя на оценка на
капацитета в съответствие с Клауза 25.3 (Оценка на капацитета) и Приложение 6
(КПИ – Измерване на изпълнението);
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"Оценка на обекта" означава (i) оценката на всяко Съществуващо замърсяване на
Обекта на Концесията, както е посочено в Клауза 8.1.2 (Съществуващо
замърсяване), която, за избягване на съмнение, не представлява оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на Закона за опазване на
околната среда, или (ii) оценката на състоянието на околната среда на обекта, която
ще се изпълни при предаването съгласно Клауза 45.2. (Процедура за предаване);
"Оценка на състоянието на Съоръженията" означава всяка оценка на
състоянието на Съоръженията, изготвяна от Концесионера съгласно Клауза 25.4
(Ремонтни дейности - Оценка на състоянието на Съоръженията) на Летището и
в съответствие с изискванията, посочени в Приложение 18 (Минимални технически
изисквания);
"Пазарна стойност на Инвестициите" означава стойността, определена към
съответната Дата на прекратяване от експерт оценител (избран измежду
реномирани оценителски компании, въз основа на механизъм за поделяне на
разходите, уговорен между Страните) като пазарна стойност, която съответства на
сумата от (i) неамортизирания размер на Първоначалното Концесионно
възнаграждение, и (ii) неамортизирания размер на действителните Капиталови
разходи, направени във връзка с Обекта на Концесията, коригиран спрямо
инфлацията според Индекса и намалена с обезценяването, свързано с обичайно
износване, според оценката на назначения експерт оценител;
"Петгодишен инвестиционен план / Петгодишни инвестиционни планове"
означава планът/плановете, изготвян/и за всеки петгодишен период от Срока на
Концесията, който/които се одобрява/т от Концедента съгласно Клауза 18.3
(Петгодишни инвестиционни планове) и 18.4 (Одобряване на и отклонения от
Петгодишните инвестиционни планове);
"Печалба от Рефинансиране" означава сума, равняваща се на по-голямото от нула
и (a) — (b), където:
(a)
нетната настояща стойност (дисконтирана с използване на
Минималната ВНВ на капитала) на Разпределенията, както са
прогнозирани непосредствено преди Рефинансирането (с отчитане на
ефекта от Рефинансирането и при използване на Финансовия модел с
неговите актуализации (включително по отношение изпълнението на
Концесията), за да може да са актуални непосредствено преди
Рефинансирането), които Разпределения ще бъдат извършени към всеки
Акционер и Подчинен Заемодател през оставащия срок на настоящия
Договор след Рефинансирането; и
(b)
нетната настояща стойност (дисконтирана с използване на
Минималната ВНВ на капитала) на Разпределенията, както са
прогнозирани непосредствено преди Рефинансирането (но без отчитане на
ефекта от Рефинансирането и използване на Финансовия модел с неговите
актуализации (включително по отношение изпълнението на Концесията),
за да може да са актуални непосредствено преди Рефинансирането), които
Разпределения ще бъдат извършени към всеки Акционер и Подчинен
Заемодател през оставащия срок на настоящия Договор след
Рефинансирането;
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"План за безопасност на хората и пожарна безопасност" има значението,
посочено в Клауза 8.3.3(a)(C) (Система за екологично и социално управление
("СЕСУ")), в съответствие с Бизнес плана, представен с Офертата;
"План за поддръжка и обновяване" означава наръчниците, които съдържат
инструкции и процедури за проверката и поддръжката на Летището, които
съответно се изготвят в съответствие с Бизнес Плана, представен с Офертата, с
Клауза 18.1 (План за поддръжка и обновяване) и Приложение 18 (Минимални
технически изисквания);
"План за предаване" има значението, посочено в Клауза 5.2.2 (Предаване на
Обекта на Концесията), в съответствие с Бизнес плана, представен с Офертата;
"План за неотложните нови или разширителни Строителни дейности"
означава планът за Летището, който подробно ще описва всички Неотложни нови
или разширителни Строителни дейности, необходими на Летището за справяне с
проблемите, набелязани в Първата оценка на състоянието на Съоръженията и за да
се осигури, че съществуващите Съоръжения ще функционират с пълен капацитет,
както е подробно описано в Приложение 18 (Минимални технически изисквания);
"План за неотложните ремонтни дейности" означава планът за Летището, който
подробно ще описва всички Неотложни ремонтни дейности, необходими на
Летището за справяне с проблемите, набелязани в Първата оценка на състоянието
на Съоръженията и за да се осигури, че съществуващите Съоръжения ще
функционират без проблеми или с минимални проблеми, както е подробно описано
в Приложение 18 (Минимални технически изисквания);
"Планирана дата на приключване" означава съответната дата на приключване
на съответните Строителни дейности;
"Планове" има значението, посочено в Клауза 25.2 (Актуализирани генерални
планове);
"Планове за екологично и социално управление и мониторинг" или "ПЕСУМ"
означава плановете, в съответствие с Бизнес плана, представен с Офертата,
включващи действията, препоръчани вследствие на процеса на екологична и
социална оценка, част от СЕСУ, които са необходими за осигуряване на това, че
всички дейности, извършвани при летището, включително всички Строителни
дейности, спазват Законодателството и Приложимите Екологични и Социални
Стандарти, и които са допълнително определени в Клауза 8.3 (Система за
екологично и социално управление (СЕСУ);
"План за ремонтни дейности" означава всеки План за ремонтни дейности,
изготвен в съответствие с Клауза 25.4 (Ремонтни дейности - Оценка на
състоянието на Съоръженията);
"Поверителна информация" има значението, посочено в Клауза 53.1 (Принцип за
поверителност);
"Подизпълнител(и)" означава подизпълнителя/подизпълнителите (или техните
съответни правоприемници или заместници), ангажиран/и от Концесионера към
даден момент, в съответствие със Закона за концесиите и този Договор, за
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изпълнението на конкретни дейности от предмета на Концесията, а във връзка с
подизпълнителя/подизпълнителите, посочени от Класирания на първо място
участник в неговото Заявление, подадено в Процедурата за определяне на
концесионер, лицата, посочени в Приложение 21 (Данни за Трети лица и
Подизпълнители);
"Подчинен Заемодател" означава лице, предоставящо финансиране съгласно
Документ за Дълг към Акционерите;
"Позволена тежест/Позволени тежести" означава всяка от Тежестите, посочени в
Приложение 12 (Позволени тежести);
"Ползвател" означава всяко физическо или юридическо лице, което извършва
превоз на Пътници, поща и/или товари по въздуха до или от Летището;
"Политика и План за управление по човешките ресурси" означава плана,
посочен в Клауза 9.5.1 (Политика по човешките ресурси), в съответствие с Бизнес
плана, представен с Офертата;
"Помещения за държавни ползватели" означава всякаква част от Обекта на
Концесията, попадаща в рамките на Летището и заета от или необходима на даден
Държавен ползвател, както е описано в съответния Договор с държавен ползвател
за нивото на обслужване, в съответствие с разпоредбите на Клауза 3.7 (Държавни
ползватели );
"Поправим Случай на неизпълнение" има значението, посочено в Клауза 40.4.2
(Срок за отстраняване);
"Права на интелектуална и индустриална собственост" означава правата,
определени в Клауза 6.3 (Права на интелектуална и индустриална собственост);
"Правила за здраве и безопасност" означава всички правила, правилници,
регламенти и стандарти, които са в сила в даден момент и касаят здравето,
безопасността и/или защитата на Пътници, Служители, Ползватели и Свързани с
Държавата лица;
"Правила за изпълнение" означава всякакъв регламент или регламент за
изпълнение, който е в сила в даден момент и е приет от Европейската комисия по
силата на правомощие, предоставено ѝ съгласно Регламент (ЕО) 216/2008 (или друг
законодателен акт, отменен от Регламент (ЕО) 216/2008);
"Правилник на МТК" означава Арбитражният правилник на МТК, в сила от 1
март 2017 г., с последващите изменения и редакции в него;
"Правителство" означава Министерския съвет на Република България;
"Предварителни условия" означава предварителните условия за ефективното
начало на Концесията, както са посочени в Приложение 5 (Предварителни
условия);
"Представител на Концедента" има значението, посочено в Клауза 19.7
(Представител на Концедента);
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"Представител(и) на Концесионера" има значението, посочено в Клауза 19.6
(Представител(и) на Концесионера);
"Предложение на Концесионера" има значението, посочено в Клауза 20.7
(Преразглеждане на размерите и обхвата на застраховките);
"Претенция" означава всяка претенция, искане, производство или задължение,
произтичащи от или във връзка с настоящия Договор или с Концесионните
дейности, които не са от публичен характер или установени със закон;
"Прехвърляните договори" означава всякакви договори с трети лица, определени
в съответствие с процедурата, посочена в Клауза 2.8 (Процедура за Прехвърляните
договори), по които Настоящият оператор е страна и които се отнасят до
Концесионните дейности, включително наеми, договори с Въздушни превозвачи,
доставчици на наземно обслужване, Организации за комунални услуги,
Компетентни органи, съгласно посоченото в Приложение 16 (Прехвърляни
договори);
"Преходен период" означава периодът между Датата на влизане в сила и
Началната дата на Концесията;
"Преходен план" има значението, посочено в Клауза 2.5 (Преходен период –
структура и сътрудничество), в съответствие с Бизнес плана, представен с
Офертата;
"Приемлива банка" означава (а) банка или друга финансова институция,
регулирана от регулаторни органи в рамките на ЕС, ЕИП (освен държавите членки
на ЕС), Швейцария или Обединеното кралство след Брекзит, (а) която има
индивидуален кредитен рейтинг за дългосрочно финансиране, BBB– (или повисок), издаден от Standard & Poor's, или Baa3 (или по-висок), издаден от Moody’s,
или BBB– (или по-висок), издаден от Fitch, или (б) банка или друга финансова
институция, която е била одобрена от Концедента, и за (а) и (б), която не е била
обект на международни санкции;
"Приемливи застрахователи" означава (а) всеки застраховател или
презастраховател, който е регулиран от регулаторни органи в рамките на ЕИП и
Обединеното кралство след Брекзит, Съединените американски щати, Канада и
има кредитен рейтинг A- или по-висок от Standard & Poor’s Corporation, A. M. Best,
Moody’s или Fitch, или (б) всеки застраховател или презастраховател, който е бил
одобрен от Концедента, и за (а) и (б), който не е бил обект на международни
санкции;
"Приемливо лице" означава Държавен орган, чиито функции и дейности се
финансират изцяло или предимно от централния бюджет на Държавата;
"Приложим максимален коефициент на Главния дълг" означава следният
коефициент „Главен дълг към EBITDA“: 6, приложим в съответствие с Клауза
14.1.5 (Дългово финансиране на Концесията);
"Приложими Екологични и Социални Стандарти" означава стандартите,
посочени в Принцип 3 "Приложими E&С (Екологични и Социални) стандарти" на
Екваториалните принципи;
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"Проверка при предаването" има значението, посочено в Клауза 45.9.1 (Проверка
при предаването);
"Прогноза" или "Прогнози" означава финансовите прогнози на Концедента на
база Финансовия модел, включително прогнозираните Общи приходи от
Концесията и EBITDA, прогнозираните парични потоци, прогнозираният
Коефициент "Главен дълг към EBITDA", прогнозираният коефициент на
обслужване на задълженията, коефициентът на покритие за срока на заема,
прогнозираният коефициент за покритие през жизнения цикъл, коефициентите на
възвращаемост на капитала и други подобни сведения, произтичащи от
проиграването на Финансовия модел с неговите актуализации, в съответствие с
настоящия Договор;
"Програма за обновителни дейности" означава програмата за извършване на
Обновителните дейности за оставащия срок на Концесията след Първоначалната
проверка, както е договорено или определено в съответствие с Клауза 45
(Предаване), заедно с редакциите или измененията в тази програма в съответствие
с Клауза 45 (Предаване), или както бъде другояче изменена или удължена
посредством удължаване на сроковете или другояче съгласно настоящия Договор;
"Проект" означава проектът за възлагане на Концесията за Летището;
"Проиграване на аварийни ситуации" означава дейностите по проиграване на
аварийни ситуации, дефинирани в Регламентите за летищата и в Стандартите и
препоръчителните практики на ICAO по управление на безопасността;
"Промяна в законодателството" означава:
(a)

влизането в сила на всякакъв Закон;

(b)

отмяната или изменението на всякакъв Закон;

(c)

промяна в тълкуването или прилагането на всякакъв Закон; или

(d)

промяна в Закон или в тълкуването на всякакъв Закон, която води до
отмяна, неподновяване или промяна на което и да е Разрешение или
Съгласие;

обаче с изключение на, (i) изпълнението или упражняването от страна на даден
Компетентен орган на която и да е функция или дискреция, в съответствие със
Законодателството, включително отмяната, оттеглянето или отказа за
предоставяне, поддържане, подновяване или приемане на съответно Разрешение
или Съгласие; (ii) всякаква законодателна промяна или ново Законодателство,
изискващо въвеждането на всякакви регламенти, решения, директиви или други
задължителни актове на който и да е Компетентен орган на Европейския съюз или
Стандартите и препоръчителните практики на ICAO по управление на
безопасността или правилници на ECAC или EASA, които са в сила към Крайната
дата за оповестяване; (iii) всякакви незадължителни действия на Държавата или
който е да е Компетентен орган; (iv) всякакви подобрения в технологиите или
оперативните практики, свързани с управлението на Летището и/или на бранша за
въздушен транспорт, което във всеки случай настъпва след Крайната дата за
оповестяване; и (v) всяка отмяна, неподновяване или промяна на което и да е
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Разрешение или Съгласие, което се дължи на Неизпълнение на Концесионера;
"Промяна в собствеността" означава всякаква Промяна в собствеността по
отношение Акционерния капитал или Контрола върху Концесионера, както е
посочено в Клауза 13 (Промяна в собствеността);
"Противопожарната служба на Летището" означава Столична дирекция
"Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерството на
вътрешните работи, която (наред с други функции) е компетентна за осигуряване
на пожарна безопасност на Летището;
"Протокол за обезщетението при прекратяване" означава документът,
представян от Концесионера или Концедента в съответствие с Клауза 43.1
(Процедура за изчисляване), посочващ размера на обезщетението за заплащане при
прекратяване на настоящия Договор;
"Процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия" има
значението, посочено в Параграф C. на Преамбюла;
"Процедура за разрешаване на Ad hoc спорове" има значението, посочено в
Клауза 55.2 (Процедура за разрешаване на Ad hoc спорове);
"Процедура за разрешаване на спорове" означава процедурите за разрешаване на
спорове, посочени в Клауза 55 (Пред-арбитражно разрешаване на спорове) или
чрез Арбитраж, съгласно Клауза 56 (Арбитраж);
"Процедура за разрешаване на технически спорове" означава Процедурата за
разрешаване на спорове, разписана в Клауза 55.3 (Разрешаване на технически
спорове);
"Пряко споразумение" означава споразумението между Концедента,
Концесионера и Заемодателите (или Агента и Агента по обезпеченията), което, без
да засяга неблагоприятно правата и задълженията на Концедента, произтичащи от
настоящия Договор, пряко регламентира отношенията между Заемодателите и
Концедента в съответствие с изискванията, уговорени в Клауза 14.3 (Пряко
споразумение);
"Публичен орган" означава Концедентът, Правителството, Държавата или което
и да е министерство или друга самостоятелна служба, отдел или тяхно поделение,
както и всякакво лице, упражняващо изпълнителни, регулаторни или
административни функции от името на предходните органи, включително
Представителя на Концедента;
"Първа оценка на състоянието на Съоръженията" означава първата Оценка на
състоянието на Съоръженията, изготвена от Концесионера и одобрена от
Концедента;
"Първи Петгодишен инвестиционен план" има значението, посочено в Клауза
18.3 (Петгодишни инвестиционни пранова);
"Първоначален акционер" означава
Концесионера, посочени в Офертата;
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Първоначалните

акционери

на

"Първоначален Бизнес план" означава първоначалният бизнес план, представен
като част от Офертата;
"Първоначален генерален план" има значението, посочено в Клауза 25.1
(Първоначален генерален план), представен като част от Офертата;
"Първоначален финансов модел" има значението, посочено в Клауза 33.1
(Първоначален финансов модел);
"Първоначална оценка на капацитета" означава Първоначалната оценка на
капацитета, извършена от Изпълнителя на оценка на капацитета в съответствие с
Част 6 (Оценка на капацитета на пътническите терминали и пероните) от
Приложение 6 (КПИ – Измерване на изпълнението);
"Първоначална проверка"
(Първоначална проверка);

има

значението,

посочено в

Клауза

45.5.1

"Първоначални застраховки" означава Застраховките на Концесионера,
одобрени от Концедента в съответствие с Клауза 20.3.1 (Одобряване на
застраховките);
"Първоначално Концесионно възнаграждение" означава сума в размер EUR
281,210,535 (с думи: двеста осемдесет и един милиона двеста и десет хиляди
петстотин тридесет и пет) Евро без ДДС, платима от Концесионера най-късно на
Началната дата на Концесията;
"Пътища за достъп" означава публичните държавни пътища и публичните
общински пътища, предоставящи достъп до Летището, както са по-конкретно
описани в Приложение 7 (Обект на Концесията), с изключение на който и да е път
и инфраструктура, разположени в Обекта на Концесията, независимо дали е
съществуващ към Датата на влизане в сила или ще бъде изграден в съответствие с
Клауза 5.8 (Пътища за достъп);
"Пътници" означава Пътници на Летището, които пристигат на или заминават от
Летището или кацат междинно на него (според случая);
"Работно време" означава минималното работно време, през което Концесионерът
е длъжен да държи Летището отворено и работещо и което понастоящем е 24 часа;
"Размер на хонорарите на арбитрите на МТК" означава Размерът на хонорарите
на арбитрите, посочен в Член 3(4) от Приложение III към Правилника на МТК;
"Разпределение" означава, независимо дали в пари или в натура, което и да е от:
(a)

дивидент или друго разпределение по отношение на капиталово участие;

(b)

намаляване на капитал, обратно изкупуване на акции или всякакви други
преобразувания или изменения в дружествения капитал, което поражда
парична полза за даден Акционер;

(c)

плащания по Дълг към Акционерите (независимо дали по главницата,
лихвата или на такси);
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(d)

изплащане, заемане, договорно споразумение или прехвърляне на активи
или права, доколкото (във всеки отделен случай) това е извършено към
даден Акционер или Свързано лице на Концесионера след Началната дата
на Концесията и не е било нито в рамките на обичайната дейност, нито при
разумни търговски условия; или

(e)

изплащането към даден Акционер или Свързано лице на Концесионера на
каквато и да е друга полза, която не се получава в рамките на обичайната
дейност или при разумни търговски условия;

"Разрешение за ползване" означава всяко разрешение, издадено от Компетентен
орган съгласно Закона за устройство на територията, което е в пълна сила и
действие, и което удостоверява, че съответни Строителни дейности са били
завършени и строежът е годен за ползване;
"Разрешения и съгласия" означава всякакво разрешение, съгласие, одобрение,
лицензия, разрешително, удостоверение или упълномощаване, доставяне или
свързване, необходими във връзка с осъществяването на Концесията в
съответствие със Законодателството и издавани от Държавата, от Компетентен
орган или от дадена Организация за комунални услуги;
"Разумен и предпазлив оператор" по отношение Концесионера означава
оператор, действащ добросъвестно за изпълнение на договорните си задължения
по настоящия Договор, с упражняване на такова ниво на умения, грижа,
предпазливост и предвидливост, каквото основателно и обичайно би било очаквано
от квалифициран оператор на летище, който има международен опит и спазва
Добрите индустриални практики, когато е ангажиран в подобен вид начинание, в
еднакви или подобни обстоятелства или условия;
"Ревизиран план за ремонтни дейности" има значението, посочено в Клауза
25.4.2(b) (Ремонтни дейности - Оценка на състоянието на Съоръженията);
"Регламенти за летищата" означава Регламент на Комисията (ЕС) 139/2014 от 12
февруари 2014 г. за определяне на изискванията и административните процедури
във връзка с летищата, в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на
Европейския парламент и на Съвета;
"Регламенти за сертифициране" означава Регламент (ЕС) 2018/1139 на
Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила
в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за
авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО)
№ 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви
2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на
регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на
Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета, с последващите изменения в него,
Регламентите за летищата, както и всяко действащо Законодателство във всеки
съответен момент от Срока на Концесията;
"Референтен лихвен процент" означава лихвен процент, равняващ се на лихвения
процент, платим върху едногодишни български съкровищни бонове плюс марж в
размер едно цяло и половина (1.5) процентни пункта, като в случай, че посоченият
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процент продължи да е отрицателен, той се счита за нулев;
"Рефинансиране" означава:
(a)

всякакво изменение, промяна, прехвърляне, новация, допълнение
или заменяне на който и да е Договор за финансиране, с изключение
на, за избягване на съмнение, всякакво рефинансиране на Дълг към
Акционерите чрез друг Дълг към Акционерите;

(b)

упражняването на всякакво право или отказ от право или даването
на съгласие по който и да е Договор за финансиране с изключение
на, за избягване на съмнение, всякакво рефинансиране на Дълг към
Акционерите чрез друг Дълг към Акционерите;

(c)

замяната или рефинансирането на Дълг към Акционерите или друг
тип финансиране с Главен дълг;

(d)

разпореждането с всякакви права или участия, или учредяването на
всякакви права на участие по отношение на Договорите за
финансиране (различни от всякакви Документи за Дълг към
Акционерите), или учредяване или предоставяне на всякакви други
форми на полза или участие в Договорите за финансиране
(различни от всякакви Документи за Дълг към Акционерите) или в
договорите, приходите или активите на Концесионера, независимо
дали чрез обезпечение или другояче;

(e)

всякаква друга уговорка, направена от Концесионера или друго
лице, която има действие, подобно на посочените по-горе в
подточки (a) — (d) ситуации, или има за следствие ограничаване на
възможността за Концесионера да извършва която и да е от
дейностите по подточки (a) — (d);

"Решаващ орган" означава Решаващият орган, съгласно предвиденото в Клауза 56
(Арбитраж);
"Ръководител по безопасността" означава отговорното лице, което
Концесионерът определя и назначава в съответствие с Клауза 10.4 (Ръководител
по безопасността);
"Ръководство за икономика на летищата на ICAO" означава Документ 9562 на
ICAO;
"Ръководство за управление и експлоатация на Летището" означава всяко
ръководство, съдържащо процедури, графици, планове, инструкции и срокове за
експлоатацията и поддръжката на Летището, което следва да бъде изготвено от
Концесионера и одобрено от Компетентните органи като част от Предварителните
условия и Клауза 17.5 (Изменение на Ръководството за управление и експлоатация
на Летището), в съответствие с Бизнес плана, представен с Офертата;
"Свързано лице" означава свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните
разпоредби на Търговския закон;
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"Свързано с Държавата лице" означава:
(a)

Публичен орган или Държавен ползвател или тяхно длъжностно
лице, агент или служител, както и друго лице, за което отговаря
Държавата или Концедентът; и

(b)

във връзка с Летището – всяко лице, посещаващо Летището по
изричната покана на длъжностно лице, агент или служител на
Публичен орган или Държавен ползвател, действащ в рамките на
трудовото/служебното си правоотношение;

"Система за екологично и социално управление" или "СЕСУ" означава
системата за екологично и социално управление, която ще бъде разработена и
поддържана от Концесионера в съответствие със Законодателството и
Приложимите Екологични и Социални Стандарти, като тя включва планове и
програми за управление и наблюдение на екологичните и социалните компоненти
на Летищните услуги, както е подробно определена в Клауза 8.3 (Система за
екологично и социално управление (СЕСУ), в съответствие с Бизнес плана,
представен с Офертата;
"Служби за аварийни ситуации" означава местните служби (публични или
частни) или службите на Подизпълнители на Концесионера, които се задействат в
случай на злополука, включително от полицейските органи и Противопожарната
служба на Летището;
"Служители" означава (i) всички служители, наети от Настоящия оператор във
връзка с Концесионните дейности, като тези трудови правоотношения се
прехвърлят към Концесионера по силата на закона, като "Служител" означава
всеки от тях, и (ii) всички служители, които може да бъдат наети от Концесионера
в рамките на Срока на Концесията;
"Случаи на Продължителна непреодолима сила“ означава Случаите на
Непреодолима сила, посочени в Клауза 41.1 (Случай на Продължителна
непреодолима сила);
"Случай на неизпълнение" означава Случай на неизпълнение на Концесионера
или Случай на неизпълнение на Концедента;
"Случай на неизпълнение на Концедента" означава случаите, посочени в Клауза
40.2 (Случаи на неизпълнение на Концедента), чието настъпване дава на
Концесионера правото за прекратяване на настоящия Договор, наред с други права;
"Случай на неизпълнение на Концесионера" означава случаите, посочени в
Клауза 40.1 (Случаи на неизпълнение на Концесионера), настъпването на един или
повече от които дава на Концедента, наред с други права, правото да прекрати
настоящия Договор, при спазване на предвидените в него условия;
"Случай на Непреодолима сила" означава всеки от случаите, посочени в Клауза
36 (Непреодолима сила), който пряко възпрепятства или забавя някоя от Страните
да изпълнява задълженията си по настоящия Договор;
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"Собствен капитал към Датата на прекратяване" означава, към Датата на
прекратяване, сумата от целия Акционерен капитал към Датата на прекратяване и
целия Дълг към Акционерите към Датата на прекратяване, използвана за (i)
плащането на Първоначалното Концесионно възнаграждение, и (ii) извършване на
Инвестиции в Обекта на Концесията до Датата на прекратяване;
"Спецификации" означава всякаква разпоредба в настоящия Договор
(включително неговите Приложения и разпоредбите и правилата, към които те
препращат), описваща подробно съществените изисквания, включително
Минималните технически изисквания, за обекти, материали и/или услуги, които са
необходими за реализирането на Концесията, включително процедурите, чрез
които ще бъде оценено спазването на тези изисквания;
"Спор" означава всякакъв спор, несъгласие или оспорване между Страните,
произтичащо от или свързано с прилагането, изменянето, тълкуването или
действителността на настоящия Договор, както всякакви спорове, произтичащи от
или свързани с изпълнението или прекратяването на настоящия Договор
(включително Технически спор);
"Споразумение между Акционерите" означава което и да е от споразуменията,
сключени между Акционерите във връзка с корпоративното управление и други
въпроси, касаещи Концесионера, при спазване на ограниченията, посочени в
Клауза 11.2 (Без промени в Устава);
"Срок за отстраняване" има значението, посочено в Клауза 40.4 (Срок за
отстраняване);
"Срок на гаранцията по Концесията" означава срок от две (2) години, който
започва да тече от деня след приключването на Срока на Концесията;
"Срок на Концесията" означава срокът, започващ от Началната дата на
Концесията и приключващ, при спазване на уговорките за прекратяване в
съответствие с настоящия Договор, след тридесет и пет (35) години, както може да
бъде удължен в съответствие с настоящия Договор, по време на който срок
Концесионерът носи пълната отговорност за извършването, поддръжката и
експлоатацията на всички Концесионни дейности или част от тях;
"Стандарт на изпълнението" има значението, посочено в Клауза 17.2 (Стандарт
на изпълнението);
"Стандарти за изпълнение" означава всеки от стандартите за изпълнение,
посочен в Приложение 6 (КПИ – Измерване на изпълнението);
"Стандарти и правилници на EASA" означава всички правилници и стандарти,
прилагани, наблюдавани или другояче използвани от EASA и произтичащи от
Регламентите за сертифициране и свързаните с тях Правила за изпълнение;
"Стандарти и препоръчителни практики на ICAO по управление на
безопасността" означава разпоредбите за управление на безопасността в Анекс 14,
а чрез инкорпориране – Анекс 19 от Чикагската конвенция, както може да бъдат
периодично актуализирани;
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"Стойност на Концесията" означава сумарната стойност на Концесията,
предложена от Класирания на първо място участник във Финансовото
предложение, приложено като Приложение 3 (Оферта), както е определена в
Клауза 30.2 (Стойност на Концесията);
"Страните" означава Концедентът и Концесионерът, които са страни по
настоящия Договор, а "Страна" означава всеки от тях;
"Строителни дейности" означава Неотложните ремонтни дейности, Неотложните
нови или разширителни Строителни дейности, всякакви Бъдещи ремонтни
дейности, всякакви Бъдещи нови или разширителни Строителни дейности,
всякакви Обновителни дейности, както и всякакви строителни дейности и
Капиталови разходи, необходими за строителството, преустройството или
модернизацията на Летището или части от него в съответствие с условията на
настоящия Договор, и в частност в съответствие с изискванията, разписани в
Приложение 18 (Минимални технически изисквания);
"Сума за възстановяване при Продължителна непреодолима сила" има
значението, посочено в Клауза 41.1 (Случай на Продължителна непреодолима
сила);
"Сума за обновителни дейности" означава стойността за извършване на
Обновителните дейности, както е договорено или определено в съответствие с
Клауза 45 (Предаване) и в съответствие с Програмата за обновителни дейности,
като включва елемент на печалба и режийни разходи на обекта и извън него, без
тези аспекти на Обновителните дейности, които са необходими поради
неизпълнението от Концесионера на задълженията по настоящия Договор, като
същите се извършват за сметка на Концесионера;
"Събитие за обезщетяване" има значението, посочено в Клауза 34.1 (Събития за
обезщетяване);
"Съвместен комитет" означава съвместният комитет за връзка, описан в Клауза
19 (Съвместен комитет и сътрудничество);
"Съд на МТК" означава Арбитражният съд на МТК в Париж;
"Съоръжения" означава (i) съоръженията, притежавани от Концедента или
Държавата, посочени в Приложение 7 (Обект на Концесията) и (ii) съоръженията
(доколкото може да бъдат класифицирани като движими активи), притежавани от
Настоящия оператор, посочени в Приложение 8 (Движими активи);
"Съществуващо замърсяване" означава всякакво състояние на Околната среда в
Обекта на Концесията, съществуващо преди Началната дата на Концесията в
Обекта на Концесията или относимо към събитие, което е настъпило в Обекта на
Концесията преди Началната дата на Концесията, и всякакво състояние на
Околната среда в Обекта на Концесията, съществуващо преди Изтичане на срока
на Концесията в Обекта на Концесията или относимо към събитие, което е
настъпило в Обекта на Концесията преди Изтичане на срока на Концесията и което
се отнася до или произтича от наличието, боравенето, употребата, транспорта,
съхранението, освобождаването или изхвърлянето на каквото и да било естествено
или изкуствено вещество (независимо дали в твърда, течна или газообразна форма),
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което е способно да причинява вреди на хора или други живи организми, или е в
състояние да причинява вреди на Околната среда, общественото здраве или Обекта
на Концесията, или да създава заплаха за обществената безопасност, включително
всяко Опасно вещество, всичко в съответствие със Законодателството;
"Такса за хора с ограничена подвижност" означава таксите за хора с ограничена
подвижност, които Концесионерът има право да начислява в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006
година относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена
подвижност при пътувания с въздушен транспорт;
"Тежест" означава интерес или участие на всяко лице (включително всякакво
право на ползване или подобно право, ограничение, право за придобиване, опция
или право за преимуществено придобиване или преобразуване) или всякаква
тежест, залог, цесия, запазване на права или други тежести или договор за
обезпечение върху Концесионните активи, включително върху Обекта на
Концесията, с изключение на ипотека върху обекта на концесията, или друг
договор с подобно действие, различно от запазването на права в хода на обичайната
дейност, като "Обременявам" се тълкува в същия смисъл;
"Терминал 3" означава третият терминал, който ще бъде изграден в Обекта на
Концесията, както е предвидено в Клауза 18.7 (Терминал 3) и Приложение 18
(Минимални технически изисквания);
"Проекти за строителство" означава всички проекти за Строителни дейности, а
"Проект за строителство" означава всеки проект за извършване на Строителни
дейности;
"Технически спорове" означава всеки Спор:
(a)

основно от техническо естество, който касае Генералните планове,
Плановете за ремонтни дейности, Проектите за строителство,
Строителните дейности и Минималните технически изисквания;
или

(b)

който е изрично определен в настоящия Договор като технически
въпрос, който да бъде отнесен за разрешаване към Комисията за
технически спорове; или

(c)

който не е изрично определен в настоящия Договор като технически
въпрос, но за който Страните се договорят да бъде считан за
технически въпрос, преди отнасянето му към Процедурата за
разрешаване на технически спорове.

За избягване на съмнение, фактът че във връзка с даден Спор дадена Страна
претендира финансово удовлетворение или това, че разрешаването на Спора може
по друг начин да доведе до финансови последици за някоя Страна, не пречи такъв
Спор да бъде Технически спор.
"Трето лице" или "Трети лица" означава всяко лице, различно от Концедента или
Концесионера и което не е Свързано лице с някой от тях или с друг Публичен орган
или Свързано с Държавата лице;
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"Трето лице Летищен оператор" означава Третото лице, което отговаря на
конкретните изисквания за технически способности, свързани с експлоатацията на
Летището, посочени в Документацията за концесията и изпълнени с Офертата,
включително, за избягване на съмнение, Свързано лице с Класирания на първо
място участник (или, ако Класираният на първо място участник е Консорциум, с
негов член), като данните на това Трето лице са посочени в Приложение 21 (Данни
за Трети лица и Подизпълнители);
"Трето лице, предоставящо финансови възможности" означава Третото лице,
което отговаря на конкретните изисквания за финансово и икономическо
състояние, свързани с експлоатацията на Летището, посочени в Документацията за
концесията и изпълнени с Офертата, включително, за избягване на съмнение,
Свързано лице с Класирания на първо място участник (или, ако Класираният на
първо място участник е Консорциум, с негов член), като данните на това Трето
лице са посочени в Приложение 21 (Данни за Трети лица и Подизпълнители);
"Тримесечен отчет за напредъка" означава тримесечните отчети за напредъка,
представяни от Концесионера в съответствие с Клауза 23.3 (Отчети за напредъка),
които ще посочват резултатите от измерването на Стандартите за изпълнението;
"Тримесечие" означава период от три (3) календарни месеца, приключващ на 31
март, 30 юни, 30 септември и 31 декември, при условие че:
(a)

Първото тримесечие по време на Срока на Концесията започва от
Началната дата на Концесията и приключва на най-скорошната дата
от 31 март, 30 юни, 30 септември и 31 декември;

(b)

всяко тримесечие ще започва от деня, следващ последния ден от
предходното Тримесечие; и

(c)

Последното тримесечие по време на Срока на Концесията
приключва при изтичане на Срока на Концесията;

"Търговски закон" означава Търговския закон, обнародван в Държавен вестник
брой № 48 от 18 юни 1991 г., в сила от 1 юли 1991 г., с всички последващи
изменения и допълнения в него;
"Търговски приходи" означава всички плащания, включително наеми и всякакви
други приходи от търговска дейност, различни от Летищните такси, които
представляват приходи на Концесионера, произтичащи от всички дейности,
свързани с експлоатацията и поддръжката на Летището, които Концесионерът има
свободата сам да определя, освен ако е предвидено друго в Законодателството;
"Уведомление за неизпълнение" има значението, посочено в Клауза 40.3
(Уведомяване за Случай на неизпълнение);
"Уведомление за прекратяване" означава уведомление, издадено или от
Концедента към Концесионера или от Концесионера към Концедента по начина,
предвиден в Клауза 52 (Уведомления), уведомяващо го за намерението за
прекратяване на настоящия Договор, с посочване на основанията за прекратяване;
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"Уведомление за рефинансиране" има значението, посочено в Клауза 15.2.1
(Право на Концедента да изиска рефинансиране);
"Увеличени неустойки" има значението, посочено в Приложение 6 (КПИ –
Измерване на изпълнението);
"Удостоверение за концесионното възнаграждение" има значението, посочено
в Клауза 30.3 (Изчисления и заплащане);
"Удостоверение за Летището" означава удостоверение, което е издадено или ще
бъде издадено от ГД ГВА в съответствие със Закона за гражданското
въздухоплаване, Регламентите за сертифициране и другите приложими
нормативни актове;
"Удостоверение за предаването" означава удостоверение, издадено от
Концедента, потвърждаващо, че всички Обновителни дейности (ако има такива) са
били приключени и че Летището отговаря на Минималните технически
изисквания;
"Указание" означава Указание № ЗК-11 от 8 август 2018 г., издадено от
Администрацията на Министерския съвет, Дирекция „Икономическа и социална
политика“, на основание чл. 41 т. 9 от Закона за концесиите;
"Услуга по имиграционния/граничния контрол" означава имиграционния и
митническия контрол, който е една от Запазените дейности по смисъла, посочен в
Клауза 3.6 (Запазени дейности);
"Устав" означава Уставът (ако е учреден като акционерно дружество) или
дружественият договор (ако е учреден като дружество с ограничена отговорност)
или всяка друга форма на учредителен документ [ще бъде адаптирано спрямо
правноорганизационната форма на Концесионера] на Концесионера от [посочване
на датата], приложен като Приложение 10 (Устав), с последващите изменения в
него, в съответствие с Клауза 11.2 (Без промени в Устава) и Законодателството;
"Участващи държави-членки" означава държави-членки на Европейския съюз,
които са въвели еврото като своя официална валута според законодателството на
Европейския съюз, касаещо икономическия и паричния съюз;
"Финансов модел" означава одитираният финансов модел във формат xls. (с
посочване на датата на последно записване в наименованието на файла), който е
предоставен с Офертата и приложен към настоящия Договор като Приложение 4
(Финансов модел);
"Финансови институции" означава всякаква банка, капиталов инвеститор,
инвестиционен фонд, многостранни международни финансови институции и
финансови институции за развитие, при условие че Република България е акционер
или член на такова лице;
"Финансово предложение" означава предложението, което е представено с
Офертата, приложено към настоящия Договор в рамките на Приложение 3
(Оферта);
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"Финансово приключване" означава датата на влизане в сила на Договорите за
финансиране и реалното превеждане/действително усвояване на Главния дълг в
полза на Концесионера;
"Чикагска конвенция" означава Конвенцията за международното гражданско
въздухоплаване от 1944 г., с последващите изменения или допълнения към нея,
като препратките към "Анекс" към Чикагската конвенция се отнасят за съответния
анекс, с последващите изменения и/или допълнения в него;
"Ad hoc спор" има значението, посочено в Клауза 55.2 (Процедура за разрешаване
на Ad hoc спорове);
"A.M. Best" означава дружеството A.M. Best Company, Inc, призната агенция за
кредитен рейтинг за застрахователния сектор;
"BREEAM" означава Методология за екологична оценка на ефективността на
сгради, акредитирана от Органа за обследване на сгради (BRE Global);
"EASA" означава Европейската агенция за авиационна безопасност;
"EBITDA" означава оперативната печалба, преди финансови лихви, данъци,
обезценка и амортизация, на Концесионера, която с цел избягване на съмнение е
печалбата на Концесионера (включително всякаква печалба от прекратени
дейности) за съответната Година от Концесията, която е изчислена (дори на
проформа база) според потвърждение от одитора на Концесионера:
(a)

преди приспадане на корпоративния данък или други подоходни данъци;

(b)

преди приспадане на платими лихви и други финансови разходи
(независимо дали са платими в наличност, начислени или капитализирани),
както и всяка амортизация по отношение на първоначални плащания и
разходи, всички такива разходи свързани с Договорите за финансиране;

(c)

след приспадане (до степента, в която иначе са включени) на приходи от
лихви;

(d)

с изключение на необичайни или еднократни елементи;

(e)

с обратно добавяне (до степента, в която иначе са изключени) на дела в
печалбите (или загубите) на всеки миноритарен акционер;

(f)

преди приспадане или след обратно добавяне (доколкото е приложимо) на
размера на всякакви дивиденти или други разпределения на печалба (без
данъка при източника) получен в пари от който и да е Акционер по време
на съответния период, включително погасявания на лихви и главница по
Документите за Дълг към Акционерите;

(g)

без отчитане на нереализирани печалби или Загуби по който и да е
финансов инструмент;

(h)

без отчитане на какъвто и да е приход или налог, относим към схема за
обезщетения след напускане на служители, освен текущите разходи за
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обслужване, относими към такава схема;
(i)

без отчитане на разходи (с изключение на платените в наличност),
относими към възнаграждение под формата на акции към служители или
ръководство;

(j)

без отчитане на печалби или Загуби, произтичащи от:
(i)

преструктуриране на дейностите на даден субект;

(ii)

разпореждане със или отписване на нетекущи активи;

(iii)

уреждане на съдебни спорове; или

(iv)

разпореждане с активи, свързани с прекратени дейности;

(k)

с изключване на размера на всякаква Загуба или печалба спрямо
балансовата стойност, която произтича от разпореждане с даден актив
(различно от разпореждане със стокови наличности в рамките на
обичайната търговска дейност) в рамките на съответната Година от
Концесията;

(l)

преди приспадане (или добавяне, при определени случаи на амортизация)
на всякаква амортизация, повреда или обезценка;

(m)

преди приспадане на всякакви Загуби по започване на дейността на нови
субекти или дейности, както и Загуби, свързани с прекратени дейности;

(n)

преди приспадане на разходи по преструктуриране, свързани със
съкращение на служители, затваряне на обекти и преместване на машини,
имущество и съоръжения;

(o)

преди приспадане на всякакви разходи, разноски или такси, поети във
връзка с всяко реално извършено или опит за поемане или емитиране на
дълг или собствен капитал;

(p)

след обратно добавяне на всякакви Загуби, доколкото те са обхванати от
прекъсване на стопанската дейност или подобно застраховане, както и
всякакво обезщетение, получено от Държавата или Концедента;

(q)

преди приспадане на Годишното концесионно възнаграждение, което във
всеки случай е платимо по отношение на съответната Година от
Концесията;

"ECAC" означава Европейската конференция за гражданска авиация (ЕКГА);
"Fitch" означава дружеството Fitch Ratings, Ltd, призната агенция за кредитен
рейтинг за банковия и застрахователния сектор;
"IATA" означава Международната асоциация за въздушен транспорт или неин
правоприемник;
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"ICAO" означава Международната организация за гражданска авиация, образувана
по Чикагската конвенция или неин правоприемник;
"LEED" означава система „Лидерство в енергоефективното и екологично
проектиране, акредитирана от Съвета за зелени сгради на САЩ;
"Moody’s" означава групата от дружества на Moody’s Corporation, призната
агенция за кредитен рейтинг за банковия и застрахователния сектор;
"Standard & Poor's" означава Standard & Poor's, Inc, призната агенция за кредитен
рейтинг за банковия сектор.
1.2

Тълкуване
В настоящия Договор, освен където контекстът изисква друго или е посочено
друго:
1.2.1

мъжки род включва женски и обратно, а единствено число включва
множествено число и обратно;

1.2.2

препратката в настоящия Договор към Преамбюла, дадена "Част",
"Клауза" или "Приложение" представлява, освен ако обратното е изрично
заявено, препратка към съответния преамбюл, част, клауза или приложение
към настоящия Договор или Приложенията към него;

1.2.3

Приложенията към настоящия Договор са неразделна част от настоящия
Договор, като препратките към настоящия Договор включват препратки
към Приложенията и всяко от тях;

1.2.4

освен където е посочено противното, всякаква препратка към настоящия
Договор и Приложенията или към даден друг документ включва всякакво
позволено изменение, промяна, допълнение, заместване, новация или
прехвърляне на съответния документ, като всякакви препратки в
настоящия Договор към "изменям", "изменения" или "изменен" се
тълкуват като включващи "променям", "промени" или "променен";

1.2.5

всякаква препратка към закон, постановление, нормативен акт или подобен
инструмент се тълкува като препратка към съответния закон,
постановление, нормативен акт или подобен инструмент (включително
инструмент на ЕС), както бъде изменен, сменен, консолидиран или
повторно приет, като включва всякакви правно задължителни правила за
прилагане, изготвяни съгласно съответните инструменти;

1.2.6

препратките към всякакви документи и/или позиции като такива "в
договорена форма" означава, че съответните документи и/или позиции са
били парафирани от всяка от Страните или от нейно име с цел
идентификация;

1.2.7

препратката към лице включва всякакво физическо лице, дружество,
съдружие, корпорация, държавен орган, институция, агенция,
неперсонифицирана форма на съвместна дейност, както и техните
наследници и позволени правоприемници или приобретатели;
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1.2.8

заглавията са само с цел удобство и препращане и не се вземат предвид при
тълкуването на настоящия Договор, като заглавията и думите в скоби и
курсив след препратката към дадена клауза или след препратката към
дадено Приложение са само за удобство и улесняване на препращането;

1.2.9

когато се предвижда разпоредба за връчване или издаване на каквото и да
е уведомление, съгласие, одобрение, сертификат или определение от
дадено лице, освен ако е посочено по друг начин, съответното уведомление,
съгласие, одобрение, сертификат или определение е в писмен вид и се
връчва по начина, предвиден преди събитието, действието или
бездействието, заради което се връчва/издава, като думите "уведомява",
"съгласява се", "одобрява", "удостоверява" или "определя" се тълкуват в
същия смисъл;

1.2.10 препратките към материали, информация, данни и други записи са към
материали, информация, данни и други записи, независимо дали са
съхранявани в електронна, писмена или друга форма;
1.2.11 всички препратки към час от денонощието са препратки към дадения час
от денонощието в България, като всяка препратка към "ден" означава, освен
ако е заявено друго, период, започващ от полунощ и приключващ в
следващата полунощ;
1.2.12 думите "в настоящия", "към настоящия" и "по настоящия" се отнасят
към настоящия Договор като цяло, а не към конкретната Клауза,
Приложение, Част, Раздел или Параграф, където може да е използвана
такава дума;
1.2.13 всякаква препратка към публична организация или представител се счита
за включваща препратка към всеки правоприемник на съответната
публична организация или представител, или субект или представител,
който частично или цялостно поел функциите или отговорностите на
съответната публична организация или представител;
1.2.14 препратките към "Страни" означават Страните по настоящия Договор, а
препратките към "Страна" означават една от Страните по настоящия
Договор;
1.2.15 препратките към чертежи са препратки към чертежите, фигуриращи или
посочени в Приложенията към настоящия Договор, като номерата във
версията са определени спрямо съответните чертожни номера в
съответното Приложение;
1.2.16 препратката към "разумни усилия" означава предприемане на такива
действия, каквито може да са основателни в дадения момент с оглед
изпълнение на определено задължение, което може незадължително да
включва разходване на средства, с отчитане на важността на задължението,
към което се отнася фразата, както и вредите, които е възможно да бъдат
понесени от Страната, в чиято полза е предвидено задължението,
съотнесено към тежестта, наложена на Страната, обвързана от
задължението при предприемането на съответните действия;
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1.2.17 препратката към "разумен" или "разумно" означава да се действа
добросъвестно за изпълнение на договорни задължения по настоящия
Договор, като при това се прилагат в такава степен умения, грижа,
предпазливост и предвидливост, каквато основателно и обичайно би била
очаквана от предоставящ орган, а що се отнася до Концесионера – от
квалифициран оператор на летище, който има международен опит и спазва
Добри индустриални практики, когато е ангажиран в подобен вид
начинание, при еднакви или подобни обстоятелства или условия;
1.2.18 препратката към "съществен" или " съществено" означава или препратка
към събитие, действие или бездействие, риск, неблагоприятна последица,
вреда или прагова стойност с такова значение или важност, или препратка
към степента на значение или важност, която касае което и да е решение на
Страна или Страните, действащи разумно при изпълнение на задълженията
и упражняване на правата им по настоящия Договор или другояче, в
съответствие със Законодателството.
1.2.19 препратките към "включително" и "включва" се тълкуват като
"включително/включва, без да се ограничава до";
1.2.20 препратките от една номерирана Клауза до друга номерирана Клауза се
тълкуват като включващи и двете номерирани точки и всички Клаузи
между тях, като това тълкуване по подобен начин се прилага към
Параграфи;
1.2.21 никое правило за тълкуването не се прилага във вреда на която и да е
Страна, въз основа на това, че същата е изготвила или съставила настоящия
Договор или негова разпоредба.
1.3

Тълкуване на задълженията на Концедента
1.3.1

Когато настоящият Договор задължава Концедента да заплати някаква
сума на Концесионера или обратно, Концесионера да плати на Концедента,
по отношение каквито и да е разходи, разноски, хонорари, такси, пасиви,
Загуби, Претенции или други суми, понесени от Концесионера, съответно,
от Концедента:
(a)

(b)

такова задължение се тълкува като приложимо само към:
(A)

тази част от съответните суми, която е била поета на пазарен
принцип, при условие че Загубите, Претенциите и/или
други суми, поети в строго съответствие с условията на
Документите по Концесията, се считат за поети на пазарен
принцип, въпреки че съответните суми може да са
изплатени на Подизпълнители на Концесионера или на
подизпълнители на Концедента; или

(B)

когато не са поети на пазарен принцип - тази част от сумите,
която е уместна и разумна;

дължимата сума няма да включва никакви Застрахователни
постъпления, данъчни или други облаги, както и други плащания,
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получени или подлежащи на получаване от Концесионера във
връзка с съответните разходи, разноски, хонорари, такси, пасиви,
Загуби, Претенции или други суми (включително всякакви
постъпления, облаги или плащания, които може да бъдат
претендирани от Концесионера или Концедента, независимо дали
са претендирани), като Концедентът, респ. Концесионерът, има
правото да удържи, извади или (в съответствие с Клауза 31
(Прихващане) прихване стойността на съответните постъпления,
облаги или плащания от дължимата сума; и
(c)

1.4

1.5

При
поискване
на
Концедента,
респ.
Концесионера,
Концесионерът, респ. Концедентът, следва да предостави
доказателствени документи за съответните разходи, разноски,
хонорари, такси, пасиви, Загуби, Претенции или други суми.

1.3.2

На Концедента, респ. Концесионера, няма да се вменява запознатост с
даден факт, въпрос или нещо, освен ако този факт, въпрос или нещо е в
рамките на информацията, известна на тези агенти или консултанти на
Концедента (включително Представителя на Концедента), или агенти или
консултанти на Концесионера (включително Представителя на
Концесионера), които имат отговорности във връзка с извършването на
Концесионните дейности или Проекта.

1.3.3

Всякаква препратка в настоящия Договор към нормативни задължения или
функции на Концедента е препратка към съответните задължения или
функции (включително правомощия и право на преценка) в даден момент,
като включва всякакви законови задължения и функции (включително
правомощия и право на преценка).

Качество на Концедента
1.4.1

Освен ако е изрично предвидено в противен смисъл, задълженията на
Концедента по настоящия Договор са задължения на Концедента в
качеството му на страна по договор.

1.4.2

Нищо съдържащо се или подразбиращо се в настоящия Договор или в
който и да е Документ по Концесията не накърнява или засяга правата,
правомощията и задълженията на Концедента при упражняването на
функциите му като Публичен орган, като правата, правомощията и
задълженията на Концедента, предвидени в Законодателството, може да
бъдат изцяло и ефективно упражнявани връзка с Проекта.

1.4.3

Освен доколкото това произтича от изрична разпоредба на настоящия
Договор или доколкото Законодателството съдържа задължителна
разпоредба за това, Концесионерът няма Претенции към Концедента,
произтичащи от или по настоящия Договор или даден Документ по
Концесията, за което и да е действие или бездействие или за упражняването
на правата, правомощията и задълженията на Концедента като Публичен
орган.

Език
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1.6

1.5.1

Настоящият Договор е изготвен и сключен на български език и английски
език.

1.5.2

Всички документи във връзка с реализирането на настоящия Договор и
други документи между Страните следва да бъдат или на български език,
или на английски език и придружени с превод на български език.

1.5.3

Ако се използва втори език, това следва да бъде английски език. Ако даден
документ е изготвен двуезично, предимство има текстът на български език.

1.5.4

Концесионерът улеснява комуникацията на своя чуждестранен персонал с
Концедента и Настоящия оператор като осигурява устни или писмени
преводачи.

1.5.5

Независимо от използването на втори език от Страните, официалният език
с предимство за целите на настоящия Договор е българския език.

Без двойно възстановяване
Въпреки която и да е друга разпоредба на настоящия Договор, никоя Страна няма
правото да получава обезщетение или да отправя Претенция по настоящия Договор
по отношение която и да е понесена от нея Загуба, доколкото вече е била
компенсирана по отношение на тази Загуба, независимо дали съгласно настоящия
Договор или другояче.

1.7

Приоритет
В случай на двусмислие, несъответствие, непоследователност, отклоняване или
аномалия, възникваща между разпоредбите в основния текст на настоящия
Договор (което означава Клаузите от 1 до 56) и разпоредбите в Приложенията,
предимство има основният текст на настоящия Договор.

1.8

Индекс
1.8.1

Страните се съгласяват всяка сума в настоящия Договор, по отношение на
която трябва да се приложи Индекс или Индексация, да бъде считана за
Индексирана, освен ако друго бъде изрично договорено, на всяка
годишнина от Датата на индексация. Освен ако е уговорено нещо друго,
"Датата на индексация" е Началната дата на Концесията. Освен ако
изрично бъде договорено нещо друго, на всяка годишнина от Датата на
индексация или веднага щом е практически възможно впоследствие,
съответната сума (предходно Индексирана, според случая) се умножава по
сума, равняваща се на най-скорошния наличен Индекс на съответната
годишнина, делено на Индекса, приложим дванадесет (12) месеца по-рано
(или друга изрично посочена дата).

1.8.2

Доколкото е налице промяна в базата за изчисляване на Индекса,
съответният Индекс се преизчислява на базата, на която е бил изчислен
преди настъпването на промяната, а ако съответният Индекс спре да бъде
публикуван, той се замества с такъв друг Индекс, какъвто може да бъде
публикуван периодично от даден Компетентен орган или друг орган, като
същият дава резултат, доближаващ се най-много до резултата, който би бил
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получен от Индекса, ако последният бе продължил да бъде изчисляван на
същата база като тази, на която е бил изчисляван (или преизчисляван, за
целите на настоящия Договор) непосредствено преди датата, на която спре
публикуването му.
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ЧАСТ II ВРЕМЕВА РАМКА
2

НАЧАЛО И СРОК НА ДОГОВОРА

2.1

Дата на влизане в сила
Следните Клаузи влизат в сила и са задължителни за Страните от Датата на влизане
в сила нататък:

2.2

2.1.1

Част I

Общи разпоредби

2.1.2

Част II

Времева рамка

2.1.3

Част IV

Декларации и гаранции на Страните

2.1.4

Част VII

Промяна в собствеността

2.1.5

Част VII

Гаранции за изпълнение

2.1.6

Част XI

Непредвидени обстоятелства

2.1.7

Част VIII

Застраховки

2.1.8

Част XV

Други разпоредби

2.1.9

Част XVI

Приложимо право и разрешаване на спорове

Възнаграждение за възлагане
Концесионерът се задължава да плати на Международната финансова корпорация
(МФК) Възнаграждението за възлагане, което не подлежи на възстановяване, в
срок до петнадесет (15) календарни дни от Датата на влизане в сила, като
плащането на Възнаграждението за възлагане представлява Предварително
условие.

2.3

Предварителни условия
Освен както е посочено в Клауза 2.1 (Дата на влизане в сила) по-горе, правата и
задълженията на Страните по настоящия Договор са под условие, че настъпи
Началната дата на Концесията.

2.4

Започване на концесията
2.4.1

Началната дата на Концесията е в зависимост от удовлетворяването (или е
налице отказ от такова условие, доколкото съответната Страна може да се
откаже от него) на всяко и всички Предварителни условия преди
изтичането на Крайната дата за изпълнение на предварителните условия,
както са посочени в Приложение 5 (Предварителни условия).

2.4.2

Датата, на която от Концедента и Концесионера бъде установено и
потвърдено в писмен вид, съгласно договорената в Част В от Приложение
5 (Предварителни условия) форма, че всяко от горепосочените
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Предварителни условия е било удовлетворено (или е налице отказ от такова
условие, доколкото съответната Страна може да се откаже от него),
представлява Началната дата на Концесията.
2.4.3

2.5

С изключение на Преходния период, който започва от Датата на влизане в
сила (освен ако в настоящия Договор е изрично предвидено нещо друго),
моментът на започване на всички времеви рамки, посочени в настоящия
Договор, е Началната дата на Концесията.

Преходен период – Структура и сътрудничество
2.5.1

Преходният период представлява периода между Датата на влизане в сила
и Началната дата на Концесията. Страните се договарят да си сътрудничат
пълноценно по време на Преходния период, за да бъде осигурено
ефикасното и лесно поемане на Концесионните дейности от Концесионера
в съответствие с настоящия Договор и при спазване на Законодателството,
в качеството му на Летищен оператор, на Началната дата на Концесията, с
цел предотвратяване прекъсването на дейностите на Летището.

2.5.2

За тази цел, Концедентът предоставя на Концесионера разумно съдействие,
документи и сведения, като осигурява такова да бъде предоставено и от
Настоящия оператор, в частност по отношение Летищните договори,
Служителите, Разрешенията и Съгласията. Концедентът се задължава да
сътрудничи (като осигурява Настоящият оператор да прави същото) на
Концесионера по време на Преходния период, при всяко основателно
искане на Концесионера.

2.5.3

Концесионерът се задължава да изготви и представи на Концедента в срок
до двадесет (20) дни от Датата на влизане в сила, работен вариант на
Преходен план, в съответствие с Бизнес плана, предложен с Офертата,
който разписва плана за прехвърляне от Настоящия оператор на
Концесионера по отношение Концесионните дейности, включително
предаването на Обекта на Концесията, както и предаването на останалите
Концесионни активи на Началната дата на Концесията на Летището, по
гладък и ефикасен начин и с минимално въздействие върху текущите
Концесионни дейности. Концедентът има правото, като посочи
основателни възражения и предложения за промени, да отхвърли изцяло
или частично такъв работен вариант на Преходен план в срок до двадесет
(20) дни от неговото получаване, в противен случай планът се счита за
приет. Доколкото настъпи цялостно или частично отхвърляне на плана от
Концедента, Концесионерът ревизира този работен вариант на Преходния
план, като включи основателните коментари, отправени от Концедента и
представя наново плана на Концедента за съгласуване с него. Концедентът
има правото да изпрати допълнителни коментари по ревизирания работен
вариант на Преходния план, с подробно разработване на същите, в срок до
петнадесет (15) дни от получаване на ревизирания работен вариант, като се
счита, че е одобрил съответния ревизиран работен вариант на Преходния
план, ако не отговори на Концесионера по отношение плана в срок до десет
(10) дни от получаването му. След това, Концесионерът изготвя
окончателен вариант на Преходния план и своевременно представя копие
от същия на Концедента. В случай на Спор относно Преходния план, или
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Концедентът, или Концесионерът своевременно отнася такъв Спор за
Техническо разрешаване, в съответствие с Клауза 55 (Пред-арбитражно
разрешаване на спорове).

2.6

2.5.4

Концедентът също така осигурява Настоящият оператор да предприеме
всички действия, необходими за ефективното прехвърляне към
Концесионера на всички Служители, свързани с обхвата на Концесионните
дейности, в съответствие с разпоредбите на Клауза 9 (Служители и други
социални въпроси) и на Законодателството, така че прехвърлянето, освен че
автоматично влиза в сила съгласно Законодателството, да бъде изцяло
извършено на Началната дата на Концесията.

2.5.5

Концедентът осигурява Настоящият оператор да остане изцяло отговорен
за
функционирането
и
управлението
на
Летището
до
издаването/одобряването на ново Удостоверение за Летището и на Лиценза
за Летищен оператор от ГД ГВА на Концесионера, в зависимост от
настъпването на Началната дата на Концесията.

2.5.6

Доколкото бъде разумно поискано от Концесионера, Концедентът,
доколкото не е възпрепятстван от приложимото Законодателство,
предоставя на Концесионера, неговите представители и консултанти, като
осигурява и Настоящият оператор (като се вземат предвид задълженията за
поверителност) да направи същото, необходимия достъп до Служителите,
Летищните договори, Концесионните активи, включително Обекта на
Концесията, до всички останали Съоръжения на Летището, както и до
книгите и документите на Настоящия оператор, с цел извършване на
проучвания и всякакви други дейности, необходими за удовлетворяване на
предварителните условия, посочени в Приложение 5 (Предварителни
условия) и другояче да се подготви за започването на Концесионните
дейности, при условие че Концесионерът, неговите представители и
консултанти изцяло спазват приложимите процедури по безопасността и
сигурността, които като цяло се прилагат от Настоящия оператор,
Концедента или даден Компетентен орган спрямо физически лица, на които
се предоставя достъп до Обекта на Концесията и Съоръженията на
Летището, без да застрашават настоящите дейности на Летището.

2.5.7

По време на Преходния период, ако и доколкото бъде основателно
поискано от Заемодателите за постигане на Финансово приключване,
Концедентът предоставя (като осигурява, че и Настоящият оператор ще
направи същото) необходимото и разумно съдействие на Заемодателите и
техните представители и консултанти, в съответствие с приложимото
Законодателство и в рамките на неговите правомощия като Министър на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, във връзка с
всякакво подробно проучване, касаещо Летището или Документите по
Концесията.

Без съществени промени по време на Преходния период
2.6.1

Концесионерът се съгласява и признава, че по време на Преходния период
Концедентът или Настоящият оператор може да измени, поднови или
прекрати съществуващите Прехвърляни договори, при спазване на
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изискването за уведомление към Концесионера и в съответствие с тази
Клауза 2.6.1 (Без съществени промени по време на Преходния период).
2.6.2

Доколкото не са оповестени в Информационната зала, Концедентът
осигурява Настоящият оператор да извършва всякакво изменение или
подновяване на даден Прехвърлян договор в хода на обичайната стопанска
дейност и на пазарен принцип, без да увеличава никакви финансови
задължения или пасиви и без да намалява приходите или другите ползи на
Настоящия оператор по съответния Прехвърлян договор с повече от пет
процента (5%) плюс процентното увеличение в нивото на Индекса от
стойността на съответните финансови задължения и пасиви или приходите
и другите ползи, които са съществуващи към деня, непосредствено
предхождащ Крайната дата за оповестяване. По-конкретно, Концедентът и
Настоящият оператор следва да гарантират, че през целия Преходен период
наличността на гориво се поддържа такава, каквато е към Крайната дата за
оповестяване. Настоящият оператор няма да увеличава първоначалния срок
на Прехвърляния договор, а при безсрочни договори няма да прави така, че
Настоящият оператор да не може да прекрати такъв договор с повече от
тримесечно предизвестие, освен ако друго бъде одобрено от Концесионера
(което съгласие не може да бъде неоснователно отказвано или забавяно).
По време на Преходния период Концедентът осигурява предоставянето от
Настоящия оператор на Концесионера на работен вариант на всяко
предложено изменение или подновяване. Концесионерът ще има десет (10)
дни след получаването на такъв работен вариант да представи на
Концедента и Настоящия оператор писмени коментари по него.
Концедентът полага разумни усилия да вземе предвид съответните
коментари, като осигурява, че и Настоящият оператор прави същото.
Концедентът ще предостави на Концесионера копие от извършеното
изменение или подновяване на съответния Прехвърлян договор не покъсно от десет (10) дни след сключването.

2.6.3

Без това да да засяга изменения, дължащи се на изтичането на колективен
договор и влизането в сила на нов колективен договор, приложим към
Служителите, без съгласието на Концесионера Концедентът осигурява, че
Настоящият оператор няма да:
(a)

изменя условията по трудовото правоотношение, освен ако това не
следва от задължителна разпоредба на Законодателството, на който
и да е Служител чрез увеличаване на трудовото възнаграждение или
допълнителните социални придобивки и осигуровки за пенсия на
който и да е Служител, а също така като цяло няма да изменя
разпоредбите на трудовите договори така че условията да станат поблагоприятни за Служителя и по-обременяващи за Концесионера;
и/или

(b)

увеличава броя на Служителите,
така че сумарният разход на година за Концесионера във връзка с
наемането на Служителите да бъде увеличен спрямо сумарния
разход, съществуващ в деня, непосредствено предхождащ Крайната
дата за оповестяване.
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2.6.4

2.7

Страните прилагат списък на Служителите като Част А от Приложение 17
(Служители към Датата на влизане в сила) към Договора, като
Концедентът актуализира този списък на Началната дата на Концесията
като Част B от Приложение 17 (Служители към Началната дата на
Концесията). Концесионерът одобрява този списък, като той ще се счита
за одобрен доколкото е в съответствие с условията, посочени в Клауза 2.6.3
(Без съществени промени по време на Преходния период).

Нови договори с трети лица
2.7.1

По време на Преходния период, доколкото възникне ново договорно
отношение във връзка с Концесията и извършването на Концесионните
дейности, Концедентът чрез Настоящия летищен оператор уведомява
Концесионера за всякаква нова процедура за обществена поръчка, открита
по време на горепосочената времева рамка, като предоставя на
Концесионера копие от решението за откриване на процедура за
обществена поръчка, когато такава процедура е приложима, а когато не е –
работния вариант на съответен договор с трето лице, който е предложен за
сключване по време на Преходния период. Концедентът чрез Настоящия
летищен оператор осигурява така, че всеки договор с трето лице, сключен
от Настоящия оператор по време на Преходния период (чрез обществена
поръчка или другояче) и отнасящ се до Концесията и извършването на
Концесионните дейности, се сключва (i) в хода на обичайната стопанска
дейност, (ii) на пазарен принцип и (iii) при срочните договори – за срок от
не повече от една (1) година, а при безсрочните договори – със срок на
уведомлението за прекратяване не повече от три (3) месеца. Концесионерът
разполага с десет (10) дни след получаването на съответния работен
вариант или копие от решението за откриване на процедура за обществена
поръчка да предостави на Концедента писмени коментари по варианта или
решението, като Концедентът полага разумни усилия да вземе предвид
съответните коментари и осигурява, че и Настоящият оператор прави
същото.

2.7.2

Без да се засяга действието на горната Клауза 2.7.1 (Нови договори с трети
лица), Настоящият оператор може свободно да сключи всякакъв нов
договор с трето лице по време на Преходния период (чрез обществена
поръчка или другояче) докато сумарната стойност на новите договори с
трети лица, сключени през периода между Крайната дата за оповестяване и
Началната дата на Концесията, достигне EUR 1,000,000 (словом: един
милион евро). Концедентът осигурява, че Настоящият оператор ще иска
съгласието на Концесионера по отношение всеки нов договор с трето лице,
чиято стойност, след сумиране със стойността на останалите договори с
трети лица, които вече са сключени по време на периода между Крайната
дата за оповестяване и Началната дата на Концесията, превиши EUR
1,000,000 (словом: един милион евро), което съгласие не може да бъде
неоснователно отказвано или забавяно; при условие че ако Концесионерът
не представи отговор в срок до десет (10) дни, съответният договор с трето
лице се счита за одобрен от Концесионера. За целите на тази Клауза,
стойността на даден договор с трето лице се разбира като насрещната
престация, която Концесионерът ще заплати или разходите, които ще
поеме, за изпълнението на съответния договор с трето лице от Началната
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дата на Концесията до Датата на изтичане на Концесията.
2.8

Процедура за Прехвърляните договори
2.8.1

Страните прилагат списъка на Прехвърляните договори като Част A от
Приложение 16 (Прехвърляни договори) към настоящия Договор, а
Концедентът актуализира този списък на Началната дата на Концесията
като Част B от Приложение 16 (Прехвърляни договори). Концесионерът
одобрява този списък, като той ще се счита за одобрен доколкото е в
съответствие с условията, посочени в Клауза 2.7.2 (Нови договори с трети
лица).

2.8.2

Концедентът и Концесионерът полагат разумни усилия, за да осигурят така,
че, в периода преди Крайната дата за изпълнение на предварителните
условия, всички действия по поемането на Прехвърляните договори (или
друг способ на прехвърляне, както е посочено в Клауза 2.8.6) се извършват
между страните по съответните Прехвърляни договори по такъв начин, че
прехвърлянето да влезе в действие на Началната дата на Концесията и това
ще бъде ефективната дата по отношение на прехвърлянето на права,
вземания и задължения, свързани с такива Прехвърляни договори.

2.8.3

Концедентът чрез Настоящия оператор и Концесионерът полагат разумни
усилия за получаване на всички съгласия на Третите лица по
Прехвърляните договори преди Крайната дата за изпълнение на
предварителните условия. Ако такова съгласие не бъде получено до
Крайната дата за изпълнение на предварителните условия, поемането на
договорите не влиза в сила до получаване на съгласието, но Страните
подписват Протокол за предварителните условия съгласно Част C от
Приложение 5 (Предварителни условия), въпреки липсата на съответно
съгласие и завършването на поемането на съответен договор.

2.8.4

Ако съгласието на дадено Трето лице за прехвърлянето на даден
Прехвърлян договор не бъде получено до Крайната дата за изпълнение на
предварителните условия, до получаването на съответното съгласие или до
прекратяването на Прехвърляния договор:
(a)

Концедентът продължава да има задължението, чрез Настоящия
оператор, да полага разумни усилия за получаването на съгласието
на Третото лице, като осигурява, че и Настоящият оператор прави
същото, като това задължение продължава за период от три (3)
месеца след Началната дата на Концесията; и

(b)

ако такова съгласие не бъде получено по време на посочения погоре три (3)-месечен период, Концедентът се задължава да осигури
Настоящият оператор да прекрати съответния Прехвърлян договор,
при наличие на съгласие на Концесионера; и

(c)

доколкото е разумно и практично, от Началната дата на Концесията
и до получаването на съответното съгласие, Концедентът осигурява
Настоящият оператор да изпълнява Прехвърляния договор от името
и за сметка на Концесионера, като се отчита и заплаща или
предоставя на Концесионера (веднага щом е разумно възможно
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след получаване) всякаква насрещна престация (пари, вещи или
други получени облаги) след Началната дата на Концесията, а
Концесионерът възстановява на Настоящия оператор всякакво
плащане, извършено от Концедента след Началната дата на
Концесията, доколкото то се отнася до Прехвърляните договори,
които ще бъдат поети. Концедентът осигурява Настоящият
оператор да действа като довереник и съгласно нарежданията на
Концесионера, което в даден момент може да наложи
прекратяването на Прехвърляния договор от Настоящия оператор
по разпореждане на Концесионера.

2.9

2.8.5

Всякакъв инструмент, предоставен като обезпечение за изпълнението на
задълженията на даден Контрагент на Летището по съответния Прехвърлян
договор, се прехвърля от страна на Настоящия оператор на Концесионера
на датата на прехвърляне на съответния Летищен договор към
Концесионера в съответствие с Клауза 2.8 (Процедура за Прехвърляните
договори) от настоящия Договор. Доколкото такова прехвърляне не е
възможно или удачно, Концедентът и Концесионерът си сътрудничат в
такава степен, че ново обезпечение, с приемливи за Концесионера форма и
съдържание, да бъде учредено или предоставено в полза на Концесионера,
най-късно едновременно с освобождаване на обезпечението, предоставено
в полза на Концедента.

2.8.6

Прехвърляните договори се прехвърлят на Концесионера чрез
прехвърляне, поемане, новация или друга форма със същото правно
действие, съгласувана между Концесионера и Концедента и позволена
съгласно Законодателството, с всички свързани с тях рискове, както и с
всички свързани с тях права и задължения, с изключение на това, че
претенциите, пасивите или съдебните дела на дадено Трето лице,
съществуващи в деня, предхождащ Началната дата на Концесията или
произтичащи от събития или факти, които настъпват най-късно в деня,
предхождащ Началната дата на Концесията, във връзка с даден Прехвърлян
договор, продължават да бъдат отговорност единствено на Настоящия
оператор.

Прекратяване на Летищни договори
По отношение всякакви Летищни договори, които не са Прехвърляни договори и
не са били прехвърлени на Концесионера, Концесионерът може, до степента, в
която това не би могло да навреди на функционирането на Летището, да поиска от
Концедента (по всяко време, чрез уведомление до Концедента), да нареди на
Настоящия оператор да прекрати съответния Летищен договор или да осигури
прекратяването му от Настоящия оператор в съответствие с условията на
съответния Летищен договор и/или Законодателството. При такива обстоятелства
и след получаване на такова уведомление, Концедентът незабавно предприема
действия за съдействие към Настоящия оператор, необходими за прекратяването
на съответните Летищни договори в съответствие с условията на същите и/или
Законодателството, като всякакви разходи или Загуби, понесени от някой от
Концедента, Настоящия оператор и/или Концесионера и отнасящи се до или
произтичащи от съответното прекратяване, се поемат от Настоящия оператор.
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2.10

Учредяване на Позволените тежести
Концедентът следва да положи разумни усилия, за да съдейства за набавянето на
всички Разрешения и Съгласия, необходими в съответствие със Законодателството,
така че Концесионерът да може да сключи всички договори, касаещи Позволените
тежести, включително Прякото споразумение, ако има такова, както и да може да
учреди и създаде противопоставимост на съответната Позволена тежест в
съответствие със Законодателството, така че всяка Позволена тежест да бъде в
пълна сила и действие, в зависимост единствено от настъпването на Началната дата
на Концесията, веднага щом е възможно след Датата на влизане в сила, но във всеки
случай – не по-късно от Крайната дата за изпълнение на предварителните условия.

2.11

Срок на Концесията и удължаване на Концесията
2.11.1 Срокът на Концесията започва от Началната дата на Концесията, като, при
съобразяване на разпоредбите относно предсрочното прекратяване,
предвидени в Клаузи 40 (Прекратяване във връзка със Случай на
неизпълнение), 41 (Прекратяване поради Продължителна непреодолима
сила) и 42 (Прекратяване в обществен интерес) от настоящия Договор и
при спазване на Клауза 2.12.2 (Начало на Концесията и удължаване на
Преходния период), и относно всякакво друго удължаване, извършено в
съответствие с разпоредбите на настоящия Договор, срокът изтича на
съответната дата, падаща се тридесет и пет (35) години след Началната дата
на Концесията.
2.11.2 По време на посочения в Клауза 2.11.1 срок (Срок на Концесията и
удължаване на Концесията), Концедентът и Концесионерът може да
започнат преговори, без наличие на взаимен ангажимент, за договаряне на
условията за удължаване на настоящия Договор (които условия в основни
линии са същите, като условията на съществуващата Концесия). Общият
срок на всички удължавания, независимо от основанието за това, не
може да бъде по-дълъг от една трета от конкретния срок на концесията.
Конкретният срок на настоящата концесия е 35 (тридесет и пет) години,
както е посочено в Клауза 2.11.1 (Срок на Концесията и удължаване на
Концесията) по-горе.

2.12

Начало на Концесията и удължаване на Преходния период
2.12.1 Ако:
(a)

условията, предвидени в Част B от Приложение 5 (Предварителни
условия) не са били изпълнени от Концедента; или

(b)

условията, предвидени в Част A от Приложение 5 (Предварителни
условия) не са били изпълнени от Концесионера;

то, като се вземат предвид във всеки отделен случай всякакви удължавания,
които може да бъдат договорени между Страните, както е посочено в
Клауза 2.11.2 (Срок на Концесията и удължаване на Преходния период), то
настоящият Договор се прекратява по право и спира да бъде обвързващ,
като, при спазване на Клауза 2.13 (Обезщетение за Неприключване),
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Страните се освобождават от всякакви взаимни потенциални отговорности
или Претенции за обезщетение. При такова прекратяване, Концесионерът е
длъжен да върне на Концедента в срок до десет (10) дни Обекта на
Концесията, Концесионните активи или Прехвърляните договори, които
вече са били прехвърлени на Концесионера.
2.12.2 Доколкото Началната дата на Концесията не е настъпила към петия (5-ия)
ден преди Крайната дата за изпълнение на предварителните условия,
Концедентът и Концесионерът обсъждат дали Началната дата на
Концесията ще настъпи на или преди Крайната дата за изпълнение на
предварителните условия, като при отрицателен отговор, дали би било
основателно да се очаква, че Началната дата на Концесията ще настъпи в
срок до тридесет (30) дни след Крайната дата за изпълнение на
предварителните условия. Концедентът и Концесионерът си сътрудничат
за договарянето на начините за изпълнение на Предварителните условия,
които остават неудовлетворени, както и за изместване на Крайната дата за
изпълнение на предварителните условия към датата, която отстои на
тридесет (30) дни след първоначалната Крайна дата за изпълнение на
предварителните условия, доколкото Концедентът може основателно да
очаква, че Началната дата на Концесията ще настъпи в рамките на 30дневния срок, следващ Крайната дата за изпълнение на предварителните
условия. Ако Началната дата на Концесията не е настъпила до изместената
Крайна дата за изпълнение на предварителните условия, Концедентът може
по свое усмотрение да реши допълнително да измести Крайната дата за
изпълнение на предварителните условия за допълнителен срок, който е до
шест (6) месеца. Страните се съгласяват, че в случай на обжалване на
разрешението за концентрация, Крайната дата за изпълнение на
предварителните условия ще се измести автоматично до окончателното
решение по обжалването.
2.13

Обезщетение за Неприключване
2.13.1 Ако на Крайната дата за изпълнение на предварителните условия (като се
вземе предвид и нейното възможно изместване в съответствие с Клауза
2.12.2 (Начало на Концесията и удължаване на Преходния период) някое
от Предварителните условия е останало неизпълнено, освен когато
неизпълнението на съответните Предварителни условия се дължи на
Концедента, на даден Компетентен орган или на обстоятелства, при които
дадено Разрешение или Съгласие е било неоснователно отказано или
забавено от даден Компетентен орган, при положение, че Концесионерът е
спазил всички изисквания на Закона, то тогава:
(a)

Концедентът има правото чрез уведомление до Концесионера и
Първоначалните акционери да прекрати настоящия Договор, който
спира да бъде обвързващ, като, при спазване на обезщетението,
посочено в Клауза 2.13.1 (b) и (c) (Обезщетение за Неприключване),
никоя Страна не носи отговорност спрямо другата във връзка с
настоящия Договор или прекратяването му;

(b)

Концедентът има правото да усвои целия размер на гаранциите за
участие, представени в Процедурата за определяне на концесионер
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и възлагане, което е единственото обезщетение за Концедента, като
се счита, че съответната сума покрива всички вреди и разходи,
понесени или претърпени от Концедента във връзка с настоящия
Договор и Неприключването; и
(c)

В срок до един (1) месец след Крайната дата за изпълнение на
предварителните условия (като се вземе предвид и нейното
възможно изместване в съответствие с Клауза 2.12.2 (Начало на
Концесията и удължаване на Преходния период), Концедентът
възстановява на Концесионера сумата на Първоначалното
концесионно възнаграждение (с включен ДДС, ако е приложимо),
ако то вече е било платено от Концесионера.
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ЧАСТ III ОБХВАТ НА КОНЦЕСИЯТА
3

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

3.1

Предмет на Концесията
Съгласно условията на настоящия Договор, Концедентът възлага на Концесионера
Концесията, което означава изключителното право за експлоатация на
Концесионните дейности на Летището, както е посочено в Клаузи 3.1.1 до 3.1.3
(Предмет на Концесията) по-долу, и Концесионерът приема възлагането на тези
права.
Предметът на Концесията включва следното:
3.1.1

Правото на експлоатация на Концесионните дейности на Летището се
състои от концесията, предоставена от Концедента на Концесионера
съгласно и в съответствие с условията на настоящия Договор и в рамките
на приложимото Законодателство и включва:
(a)

изключителното право да определя и събира Летищните такси от
Ползвателите, като, при спазване на разпоредбите на настоящия
Договор, Концесионерът ще ги събира в своя полза;

(b)

правото и задължението за изпълнение на Строителните дейности
на негов риск, в съответствие с чл. 31, ал. 5 от Закона за концесиите;

(c)

правото на експлоатация на Летищните дейности и Летищните
услуги, извършвани на Летището; и поемането на търговския и
оперативния риск в тази връзка в съответствие с член 31, алинеи 2
– 4 от Закона за концесиите;

(d)

всяка друга дейност или бизнес, които Концесионерът посочва в
своя Бизнес план или съобщава на Концедента, за увеличаване на
Търговските приходи, генерирани от Летището, и, ако това се
изисква съгласно условията на настоящия Договор, за които
Концедентът дава своето предварително съгласие (което не може да
бъде забавяно или отказвано неоснователно).

3.1.2

Концесионерът не трябва да извършва други дейности (по отношение на
Летището или във връзка с други дейности), без съгласието на Концедента
(което не може да бъде неоснователно забавяно или отказвано).

3.1.3

Концесионерът се задължава да поеме строителния, оперативния и
търговския рискове при извършване на Концесионните дейности,
включително рисковете, свързани с приходите, при спазване и в
съответствие с условията на настоящия Договор и Закона за концесиите.

3.1.4

Концесионерът няма да изпълнява Запазените дейности, посочени в Клауза
3.6 (Запазени дейности).
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3.2

Задължения на Концесионера
В рамките на Законодателството, Концесионерът се задължава да изпълнява
Концесията в съответствие с условията на настоящия Договор и неговите
Приложения, за своя сметка и на свой риск, освен ако в настоящия Договор е
предвидено друго, като винаги в съответствие със Законодателството и при
спазване на условията на настоящия Договор, по-специално, но не само:
3.2.1

да извършва Концесионните дейности на територията на Обекта на
Концесията на Летището (включително функциите на Летищна
администрация) по време на Срока на Концесията, в пълно съответствие с
всички Минимални технически изисквания, посочени подробно в Клауза
17 (Експлоатация и управление) и Приложение 18 (Минимални технически
изисквания);

3.2.2

да осигури на Летището да се предоставят всички Дейности по наземно
обслужване – независимо дали пряко от Летищния оператор/Концесионера
или от Трети лица, като Концесионерът има свободата да решава дали да
извършва пряко Дейностите по наземно обслужване, при спазване на
условията на Клауза 3.2.3 и при спазване на изискванията за получаване на
всички Разрешения и Съгласия;

3.2.3

да получи Лицензите за Оператор по наземно обслужване и да извършва
(или да бъде в състояние да извършва) пряко Дейностите по наземно
обслужване, посочени в чл. 48д, ал. 3, точки 2 – 7 от Закона за гражданското
въздухоплаване, а именно следните Дейностите по наземно обслужване:
(a)

обслужване на пътници;

(b)

обработка на багажи;

(c)

обработка на товари и поща;

(d)

перонно обслужване на въздухоплавателни средства;

(e)

обслужване на въздухоплавателни средства; и

(f)

обслужване на въздухоплавателни средства с горива и масла.

3.2.4

да заплати Първоначалното концесионно възнаграждение и всяко
последващо Годишно концесионно възнаграждение;

3.2.5

да ангажира и предостави необходимото финансиране за Концесията,
Концесионните дейности и функциите на Летищна администрация чрез
Заемодателите и чрез Акционерите и/или чрез други лица;

3.2.6

на свой риск и в своя полза да определя и събира всички Летищни такси и
да експлоатира търговски Летището във връзка с Летищните услуги, с
изключителното право да сключва в рамките на Законодателството
договори с Трети лица за всяка дейност, попадаща в обхвата на
Концесионните дейности;
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3.2.7

да извърши всички необходими проучвания и Проектиране;

3.2.8

да си сътрудничи с Концедента и, в рамките на Преходния период, и с
Настоящия оператор във връзка с изпълнението на този Договор и
Концесията и нейното поддържане през целия Срок на Концесията и да
предоставя на Концедента право на достъп до Обекта на Концесията при
условията на този Договор;

3.2.9

да изпълни Инвестициите, посочени в Офертата, в рамките на целия Срок
на Концесията, като се вземат предвид разпоредбите на Клауза 18.2
(Инвестиции) и Приложение 18 (Минимални технически изисквания);

3.2.10 да изпълнява всички Строителни дейности и всички други необходими
дейности, които се изискват съгласно условията на настоящия Договор, до
изтичането на Срока на Концесията;
3.2.11 през целия Срок на Концесията да осигурява необходимата за жизнения
цикъл на Летището и Концесионните активи поддръжка;
3.2.12 да извършва или да осигурява наличност на Летищните услуги и
съответния капацитет на Летището в съответствие с настоящия Договор,
включително в съответствие с Измерването на изпълнението, както е
посочено в Приложение 6 (КПИ – Измерване на изпълнението) през целия
Срок на Концесията;
3.2.13 да осигурява Изискваното ниво на обслужване през целия Срок на
Концесията, както и Стандарта на изпълнение, посочен в Клауза 17.2.
(Стандарт на изпълнение);
3.2.14 да осигури така, че Удостоверението за Летището, Лицензът за Летищен
оператор и всякакви други Разрешения и Съгласия са в пълна сила и
действие през целия Срок на Концесията;
3.2.15 да осигури така, че през целия Срок на Концесията да няма ограничения на
конкуренцията за дейности по наземно обслужване;
3.2.16 да поддържа Летището отворено през съответното Работно време и винаги
да отговаря на изискванията по отношение на непланираните и
извънредните полети;
3.2.17 да развива търговските дейности на Летището, за да увеличава
генерираните Търговски приходи и съответно – Общите приходи от
Концесията;
3.2.18 редовно да отчита Концесионните дейности, като представя Отчетите за
напредъка съгласно Клауза 23.3 (Отчети за напредъка);
3.2.19 да си сътрудничи с БВВС и други въоръжени сили, доколкото това е
разрешено съгласно Законодателството;
3.2.20 да обезпечи аварийно-спасителното и противопожарно осигуряване и
съответно – да си сътрудничи с Противопожарната служба на Летището и
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Службите за аварийни ситуации в съответствие със Законодателството и
при спазване на условията на настоящия Договор;
3.2.21 по време на Срока на гаранцията по Концесията, да изпълнява
задълженията, посочени в Клауза 18.9 (Отговорност по време на Срока на
гаранцията по Концесията);
3.2.22 чрез прехвърляне, поемане, новация или друга форма със същото правно
действие, съгласувана между Концесионера и Концедента и позволена
съгласно Законодателството, да поеме всички Прехвърляни договори (с
изключение на всички права, вземания и задължения възникнали до
Началната дата на Концесията, съгласно условията, посочени в Клауза 2.8.6
(Процедура за Прехвърляните договори)) и да продължи изпълнението на
тези Прехвърляни договори в съответствие със Законодателството и
настоящия Договор;
3.2.23 да предаде обратно Обекта на Концесията и Концесионните активи в края
на Срока на Концесията;
3.2.24 да сключи и поддържа в действие необходимите Застраховки на
Концесионера в съответствие с разпоредбите на Клауза 20 (Застраховане)
и Приложение 15 (Минимални застрахователни изисквания);
3.2.25 да съдейства за упражняването на правата и задълженията на Концедента и
Компетентните органи през целия Срок на Концесията;
3.2.26 да въведе и прилага Система за управление на безопасността, Авариен план
на Летището, Система за екологично и социално управление, Генералните
планове и всички други планове, изисквани съгласно настоящия Договор и
в съответствие с предложените с Офертата;
3.2.27 да въведе и поддържа система за управление на качеството, в съответствие
със стандарт ISO 9001;
3.2.28 да предоставя данните, които са необходими за изчисляването на
плащанията, дължими на Концедента;
3.2.29 да спазва своите задължения по отношение на Държавните ползватели,
посочени в Клауза 3.7 (Държавни ползватели).
3.3

Задължения на Концедента
3.3.1

Концедентът предоставя на Концесионера за целия Срок на Концесията
безпрепятствено упражняване на изключителното право да експлоатира
Концесионните дейности на територията на Обекта на Концесията на
Летището.

3.3.2

Концедентът се задължава да извърши (или да възложи на Настоящия
оператор да извърши), винаги в съответствие със Законодателството и при
спазване на условията на настоящия Договор, конкретно, но не само:
(a)

да предостави на Концесионера Обекта на Концесията, в
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съответствие с разпоредбите на Клауза 5 (Обект на Концесията);
(b)

да предостави на Концесионера в съответствие с Клауза 6
(Концесионни активи) Движимите активи и съответните права на
ползване или лицензионни права по отношение на Правата на
интелектуална и индустриална собственост;

(c)

да съдейства в рамките на своите правомощия за поддръжката на
всякакви Пътища за достъп извън Обекта на Концесията, които са
необходими, за да позволят на Концесионера да изпълнява
Концесионните дейности на Летището (включително всякакви
подобрения на тези Пътища за достъп, които могат да бъдат
изградени в даден момент, в съответствие с Първоначалния
генерален план или с всеки Актуализиран генерален план);

(d)

да полага разумни усилия за поддръжката и/или своевременното
подобряване на всеки от Пътищата за достъп извън Обекта на
Концесията, които са необходими или за които в бъдеще Страните
се договорят, че са необходими за Летището, така че да отговарят
на добър стандарт, както и за предоставянето на Концесионера и
неговите изпълнители, длъжностни лица, агенти, служители и
Подизпълнители на всички съответни права на достъп;

(e)

да полага разумни усилия по отношение на предоставянето от други
Държавни ползватели на всички Държавни услуги на Летището и
да гарантира, че Държавните услуги са достъпни най-малко в
рамките на Работното време, както и че всеки Държавен ползвател
ще сътрудничи своевременно и добросъвестно, за да бъдат
съгласувани необходимите условия с Концесионера съгласно
изискванията на Клауза 3.7 (Държавни ползватели);

(f)

да извърши преглед и одобри (ако е приложимо) Първоначалния
генерален план, в съответствие с Клауза 25.1 (Първоначален
генерален план) и редовно да извършва преглед на който й да е
Актуализиран генерален план;

(g)

да съдейства в рамките на своите правомощия за инвестиране в
модернизацията
и
разширяването
на
капацитета
на
Аеронавигационната
инфраструктура,
подобряване
на
Оборудването за аеронавигационно обслужване и квалификацията
на работната сила, както се изисква във всеки отделен случай, за да
се управлява въздушното движение съобразно неговото
увеличаване;

(h)

да осигури Настоящият оператор да сътрудничи на Концесионера в
рамките на Преходния период в съответствие с Клауза 2.5
(Преходен период – структура и сътрудничество), както и че
Настоящият оператор, доколкото не е възпрепятстван от
приложимото Законодателство, ще предоставя цялата необходима
информация и съдействие при поискване от страна на
Концесионера, във връзка с плавния преход на експлоатацията на
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Летището към Концесионера, в съответствие с настоящия Договор.
3.4

Разпределение на риска
Концесионерът носи пълна отговорност за всички рискове, свързани с Концесията,
за целия Срок на Концесията, съгласно останалите условия, както е посочено в
настоящия Договор, и освен ако изрично е предвидено друго, счита се, че рискът е
поет от Концесионера.

3.5

Съвместна работа и непрекъснато усъвършенстване
Концедентът и Концесионерът се задължават да работят съвместно открито,
добросъвестно и във взаимно сътрудничество помежду си.
При спазване на и в съответствие с разпоредбите на настоящия Договор,
Концесионерът се задължава непрекъснато да усъвършенства Съоръженията на
Летището, както и процедурите и процесите, използвани при изпълнението на
Концесионните дейности.

3.6

Запазени дейности
Без да се засяга действието на Клауза 3.7 (Държавни ползватели), Концесионерът
не поема отговорност и няма да заплаща никакви разходи и разноски за Запазените
дейности:
Запазените дейности включват следните дейности:
3.6.1

Аеронавигационното обслужване;

3.6.2

Службата за имиграция / Граничен контрол и Летищната полиция,
предоставяща обща охрана и опазване на обществения ред;

3.6.3

Митническия контрол;

3.6.4

Карантинното обслужване; и

3.6.5

Метеорологичната служба.

Концесионерът се задължава да сътрудничи по отношение на такива Запазени
дейности на Държавните ползватели, както е посочено в Клауза 3.7 (Държавни
ползватели).
3.7

Държавни ползватели
3.7.1

По време на Преходния период, Концесионерът се задължава да се
консултира с представителите на всеки Държавен ползвател по отношение
на:
(a)

общите условия за сътрудничество, както и отговорностите на
Летището;

(b)

инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудването и
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Съоръженията, необходими за функциите, които трябва да бъдат
изпълнявани от Държавните ползватели на Летището, които
разходи трябва да бъдат поети от Настоящия оператор, Държавата
или Концедента, включително възлагането на поръчка и пускането
в експлоатация на Оборудване за аеронавигационно обслужване,
което е отговорност на ДП "РВД", освен ако е посочено друго;
(c)

наличие на достатъчно персонал от страна на Държавните
ползватели през Работното време и по време на всяко тяхно
удължаване; както и

(d)

изискванията на Държавните ползватели по отношение
пространство, доставки на комунални услуги и оборудване и
материални ресурси, разходите за които се поемат от съответните
Държавни ползватели.

3.7.2

При спазване на условията на съответния Договор с държавен ползвател за
ниво на обслужване, Държавните ползватели могат да използват безплатно
съответните Помещения за държавни ползватели, при условията на
съответния Договор с държавен ползвател за ниво на обслужване. За
избягване на съмнение, Договорът с държавен ползвател за ниво на
обслужване с всеки съответен Държавен ползвател, ще посочва
местоположението на съответните Помещения за държавни ползватели,
като Концесионерът не е длъжен да предоставя оборудване, с изключение
на предоставянето на комунални услуги, както е посочено в Клауза 3.7.5
(Държавни ползватели).

3.7.3

При спазване на Клауза 3.7.7 (Държавни ползватели), Концесионерът ще
предостави увеличени площи за Помещения за държавни ползватели, в
зависимост от бъдещия ръст на въздушния трафик по отношение на
движението на въздухоплавателните средства, пътниците, багажа, товарите
и пощата, ако това изисква нарастване на броя на персонала за съответния
Държавен ползвател.

3.7.4

Страните се задължават да преговарят добросъвестно и да положат
максимални усилия, за да сключат Договори с държавни ползватели за ниво
на обслужване между Концесионера и съответния Държавен ползвател, за
да може Концесионерът да изпълни и поддържа Изискваното ниво на
обслужване.

3.7.5

При спазване на Клауза 6.5 (Комунални услуги), Концесионерът ще
отговаря за осигуряване на постоянното предоставяне на Комунални
услуги в Обекта на Концесията (електричество, вода, канализация,
телефонни линии, гласова комуникация и пренос на данни).
Предоставянето на такива Комунални услуги на Държавните ползватели в
рамките на Обекта на Концесията ще се извършва при спазване на
условията на съответния Договор с държавен ползвател за ниво на
обслужване.

3.7.6

Концедентът трябва да гарантира в разумно възможна степен, че освен в
случай на Аварийна ситуация и винаги при спазване на Клауза 21 (Намеса
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на Концедента), използването на пистата (пистите) или на други зони в
рамките на Летището от страна на Държавен ползвател, няма да оказва
съществено неблагоприятно влияние върху способността на Концесионера
да (i) предоставя Летищните услуги или (ii) да се ползва по друг начин от
някое от своите права и да изпълнява някое от задълженията си по
настоящия Договор, и всяка такава намеса ще представлява Събитие за
обезщетяване.
3.7.7

Всеки Държавен ползвател ще използва и заема Помещенията за държавни
ползватели, без намеса от страна на Концесионера, и при спазване на
условията на съответния Договор с държавен ползвател за ниво на
обслужване.

3.7.8

Доколкото това не се поема от съответния Държавен ползвател по
съответния Договор с държавен ползвател за ниво на обслужване,
Концедентът (чрез съответния Държавен ползвател) е отговорен пред
Концесионера за всяка щета, причинена от Държавен ползвател, настъпила
в или на територията на Помещенията за държавни ползватели, както и на
площи, Съоръжения, сгради или структури, разположени на територията на
Летището, включително пистите, като всяка такава щета ще се приема за
Събитие за обезщетяване. Ако тези щети са покрити от Застраховка на
Концесионера, тогава Концедентът няма да обезщетява Концесионера за
съответната щета. Концесионерът се задължава да предприеме
необходимите действия, за да осигури получаването на Застрахователни
постъпления (включително като полага разумни усилия за подаване на
претенции към застрахователните брокери на Концесионера и се задължава
да уведомява Концедента за всяко потенциално увеличение на
застрахователните премии, произтичащо от такива претенции по
Застраховките на Концесионера), като Концедентът осигурява, че
съответният Държавен ползвател ще поеме всякакви разходи по
увеличенията на премиите по съответните застраховки.

3.7.9

Концесионерът може за своя сметка и при условие, че получи
предварително писмено съгласие на Концедента (като такова съгласие не
може да бъде неоснователно отказвано или забавяно), да изисква за целите
на извършването на Строителните дейности или за правилни оперативни
цели временното или постоянно преместване на всички или на част от
Помещенията за държавни ползватели. Концедентът се задължава да
положи разумни усилия, за да осигури сътрудничество от страна на
Държавните ползватели на такива предложения.

3.7.10 Концесионерът няма да носи отговорност за неизпълнение или закъснение
при спазването на някое от условията на настоящия Договор, доколкото
такова неизпълнение или закъснение е резултат от действие или
бездействие на Държавен ползвател.
3.8

Летищни договори
Без да се засяга действието на разпоредбите на Клауза 2.8 (Процедура за
Прехвърляните договори) и независимо от това, дали даден Летищен договор е
Прехвърлян договор или не, Страните се договарят за това, че следните разпоредби
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касаят всяко възлагане на Подизпълнители на Летищните услуги, като възлагането
на Подизпълнители на Стоителни дейности е регламентирано от Клауза 29
(Подизпълнители на Концесионера за Строителни дейности):
3.8.1

Концесионерът следва да спазва чл. 133 и чл. 134 от Закона за концесиите
при сключването на всеки Летищен договор, като Концесионерът
съответно може да възложи на Подизпълнители само тези Летищни
дейности, които са позволени според Законодателството и Документацията
за концесията. В допълнение, Концесионерът трябва да установи
справедливи, разумни и обективни критерии (в съответствие със
Законодателството) за сключването на съответните Летищни договори.
При предоставянето и при определянето дали да сключи или не даден
Летищен договор с дадено лице, и при определяне на това дали да измени,
отмени, прекрати или разшири такива договори, Концесионерът се
задължава да спазва и прилага съответните критерии.

3.8.2

Във всеки случай при спазване на настоящата Клауза 3.8 (Летищни
договори) и на приложимото Законодателство, Концесионерът може да
преотдаде под наем която и да е част от Обекта на Концесията на Трети
лица, като по този начин осигури сключването на съответен Летищен
договор.

3.8.3

Концесионерът може да сключва Летищни договори по отношение
Летищните услуги, които могат да бъдат възлагани съгласно
Документацията за концесията, на Свързани лица или на Трети лица.
Доколкото престацията, дължима по такъв Летищен договор надвишава
EUR 500 000 (словом: петстотин хиляди евро) годишно, то Концесионерът,
в допълнение към изискванията на чл. 133 и чл. 134 от Закона за
концесиите, също така следва да осигури

3.8.4

(a)

Концедентът да бъде уведомен предварително за предложения
Летищен договор или за изменение в него, като предостави на
Концедента информация за идентификационни данни, препоръките
и професионалния опит на Подизпълнителя или наемателя,
описание на възлаганите Летищни услуги или описание на наема,
стойността и ценовите условия, както и копие от проекта на
Летищния договор;

(b)

Концедентът следва, след преглед на предложението по Клауза
3.8.3(а) (Летищни договори), да одобри предложения Летищен
договор в срок до 30 (тридесет) дни от получаването му, като, ако в
рамките на тези 30 (тридесет) дни не бъде получено възражение, то
одобрението на Концедента ще се счита за дадено.

Всички Летищни договори, сключени от Концесионера с негови Свързани
лица или с Трети лица за или във връзка с изпълнението на всякакви
Концесионни дейности, следва да отговарят на следните изисквания:
(a)

за Подизпълнителите, включително Свързани лица на
Концесионера, не трябва да има основания за изключване по
смисъла на Закона за концесиите;
70

(b)

Концесионерът следва да осигури Летищните договори да не
нарушават по никакъв начин разпоредбите на настоящия Договор,
особено по отношение задълженията за качество, крайни срокове и
отчитане. Ако е налице несъответствие между разпоредбите на
настоящия Договор и разпоредба на Летищен договор, настоящият
Договор има предимство.
Сключването на който и да било Летищен договор не освобождава
Концесионера от спазването на разпоредбите на настоящия
Договор. Концесионерът се задължава да осигури, че а)
разпоредбите на настоящия Договор във всички останали случаи са
стриктно спазени във връзка със сключването на Летищни договори
и техните условия; и б) Концесионерът има право да прекрати или
да изиска от съответния Контрагент по Летищен договор да
прекрати съответния Договор, ако е налице нарушение на
разпоредбите на настоящия Договор или по друг начин да осигури
или да гарантира, че Контрагентът по Летищен договор ще
предприеме всички необходими стъпки за отстраняване на такова
нарушение, като Концесионерът носи отговорност пред
Концедента за Контрагента по Летищен договор по отношение
обхвата на съответния Летищен договор.

3.9

Аеронавигационно обслужване
3.9.1

3.9.2

Аеронавигационно обслужване
(a)

Концедентът следва да осигури ДП „РВД“ и/или всяко друго лице,
назначено от Концедента и/или Държавата за тази цел, да
предоставя непрекъснато Аеронавигационно обслужване, а в
случая на ДП „РВД“ – и текущи контролни функции.

(b)

Концедентът следва да осигури ДП „РВД“ и/или всяко друго лице,
назначено от Концедента и/или от Държавата с цел предоставяне на
Аеронавигационно обслужване, да спазва по всяко време всяко
приложимо Законодателство, както и Минималните технически
изисквания, посочени в Приложение 18 (Минимални технически
изисквания), които са свързани с предоставянето на
Аеронавигационното обслужване в България.

Право на достъп във връзка с Аеронавигационното обслужване
По всяко време и във всеки даден момент, Концедентът (включително чрез
ДП „РВД“ или по друг начин) може, при условие, че е изпратил
предварително уведомление на Концесионера, да има достъп и временно да
заема съответни части от Обекта на Концесията за целите на инсталиране
или поддържане на Оборудване за аеронавигационно обслужване, при
условие че по отношение на инсталирането на Оборудване за
аеронавигационно обслужване, Концедентът първо обсъжда с
Концесионера планираното местоположение на всяко такова Оборудване
за аеронавигационно обслужване и трябва, доколкото това е разумно
приложимо, да гарантира, че Концедентът и/или ДП „РВД“ използва
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всички разумни усилия за свеждане до минимум на всякакво прекъсване на
експлоатацията на Летището или предоставянето на Летищните услуги от
страна на Концесионера и при условие, че Концесионерът не носи
отговорност за разходи или разноски във връзка с гореизброените
дейности, предприети от Концедента и/или ДП „РВД“ или друг
компетентен орган.
3.9.3

Настаняване и достъп
При спазване на Клауза 3.7 (Държавни ползватели), Концесионерът се
задължава периодично да предоставя на Концедента (без разходи за
Концедента) такива Съоръжения, помещения или други площи на
територията на Обекта на Концесията, както Концедентът, ДП "РВД" или
даден Доставчик на аеронавигационно обслужване може разумно да
изисква във връзка с предоставянето на Аеронавигационното обслужване в
съответствие с условията на съответния Договор с държавен ползвател за
ниво на обслужване.

3.9.4

Отговорност
(a)

Концесионерът няма да носи отговорност за каквито и да било
действия или бездействия на Концедента, ДП "РВД" или друг
Доставчик на аеронавигационно обслужване, назначен от
Концедента или на друго лице отговорно за инсталирането на
Оборудване за аеронавигационно обслужване, както и няма да носи
никаква отговорност (независимо дали гражданска или
наказателна) към което и да е лице за това, като Концедентът се
задължава да обезщети Концесионера за всички Загуби, понесени
от Концесионера по отношение на такава отговорност.
Предвиденото по-горе задължение за обезщетение няма да е
приложимо до степента, в която (i) действия или бездействия на
Концесионера пряко допринасят за такива действия или пропуски
от страна на Концедента и/или ДП "РВД" или друг Доставчик на
аеронавигационно обслужване, или (ii) действията или пропуските
от страна на Концедента и/или ДП "РВД" или друг Доставчик на
аеронавигационно обслужване са резултат от Случаи на
Непреодолима сила или други събития, извън контрола на
посочените органи, или (iii) в случай че ДП "РВД" или друг
Доставчик на аеронавигационно обслужване откаже да изпълни
искания на Концесионера, които не са в съответствие с обхвата на
Аеронавигационното обслужване, съгласувано в съответствие с
Клауза 3.9.7 (Консултативен процес).

(b)

Всяко нарушение от страна на ДП „РВД“ и/или друго лице,
определено от Държавата или Концедента с цел предоставяне на
Аеронавигационно обслужване, на всяко от задълженията му по
настоящия Договор и/или всеки друг Договор, сключен съгласно
настоящия
Договор;
свързани
с
предоставянето
на
Аеронавигационно обслужване, ще представлява Освобождаващо
от отговорност събитие.
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3.9.5

Такси за Аеронавигационно обслужване
Концедентът се задължава таксите, налагани от Държавата или ДП „РВД“
или друг Компетентен орган, на авиационните оператори, които използват
Летището, по отношение на Аеронавигационното обслужване,
предоставяно от Държавата, ДП "РВД" или друг Компетентен орган, да
бъдат в съответствие с приложимото Законодателство.

3.9.6

Летищно и друго осветление
Концесионерът се задължава да обновява, поддържа и управлява
осветлението на подхода към Летището, на пистите за излитане и кацане,
пътеките за рулиране, както и другото осветление, фиксирано и в рамките
на периметъра на Обекта на Концесията, свързано с кацането, излитането и
движението на въздухоплавателните средства над, около или на Обекта на
Концесията. Концедентът се задължава да дава указания на ДП "РВД" да
изпълнява своите функции, свързани с осветлението, а ако е необходимо,
Концесионерът и ДП "РВД" следва да включат това възлагане на
задължения в съответния Договор с държавен ползвател за ниво на
обслужване.

3.9.7

Консултативен процес
За целите на изпълнението на този Договор, Концесионерът и ДП „РВД“
ще провеждат консултации, в резултат на които ще бъде сключван Договор
с държавен ползвател за ниво на обслужване, в който ще се съгласуват:
(a)

обхвата и категориите на Аеронавигационно обслужване;

(b)

видът на обслужването на въздушното движение на летището
(контролирано или неконтролирано);

(c)

необходимото Оборудване за аеронавигационно обслужване ;

(d)

финансови въпроси за целите на бюджетирането/планирането.

В случай че при такива консултации Концесионерът поиска предоставяне
на Аеронавигационно обслужване, което излиза извън обхвата на
обслужването, предвиден в бизнес плана на ДП „РВД“ или съответния друг
Доставчик на аеронавигационно обслужване, съответните страни ще
подписват двустранни споразумения, при условие че такива споразумения:
(a)

са съобразени с необходимия капацитет на ДП „РВД“ или
съответния друг Доставчик на аеронавигационно обслужване, и не
водят до извършването на икономически необосновани разходи от
ДП „РВД“ (съответния друг Доставчик на аеронавигационно
обслужване) за това, като уреждат начина на възстановяване на
всички тези разходи от Концесионера;

(b)

отчитат прогнозирания трафик, метеорологичните условия и
другите оперативни фактори;
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3.10

(c)

са съобразени с изискванията за безопасност; и

(d)

са в съответствие с приложимите стандарти.

Съвместно използване
3.10.1 Концесионерът се задължава по всяко време да предоставя на БВВС или на
въоръжените сили на друга държава, ако е разрешено съгласно
Законодателството, или на друга държава, ако Държавата разреши достъп
до Летището, което може да се изисква за изпълнение на функциите им
съгласно Законодателството или за извършване на други законни дейности,
като Концесионерът винаги се задължава да оказва пълно съдействие на
такива въоръжени сили.
3.10.2 Концесионерът се задължава да осигурява по всяко време достъп и
подходящо пространство и Съоръжения на БВВС или на друга държава, ако
е разрешено съгласно Законодателството или на друга държава, ако
Държавата разреши, за изпълнение на техните функции или дейности,
включително изключителното използване на офис площи и места за
паркиране, без разходи и разноски за такива Компетентни органи.
3.10.3 Концесионерът се задължава да разрешава на БВВС или на въоръжените
сили на друга държава, ако е разрешено от Законодателството, или на друга
държава, ако Държавата разреши, техните въздухоплавателни средства да
кацат, да излитат и да паркират на Летището, в така определените зони,
безплатно. Такива операции не трябва да влияят на дейностите на
търговските въздухоплавателни средства, освен в случай на Аварийна
ситуация, извънредно положение или военно положение.

3.11

Конкуренция
3.11.1 Ако Концедентът и/или Държавата директно или чрез концесия,
предоставена на Трето лице, изгражда, разработва, модернизира и/или
управлява друго летище в Зоната на изключителност на Летището,
възниква Събитие за обезщетяване, освен ако такова действие бъде
предприето съгласно и в съответствие с Клауза 21.2 (Допустима намеса).
3.11.2 Обществен транспорт
(a)

(b)

Нищо в настоящия Договор няма да възпрепятства Държавата,
Концедента или Компетентен орган от това да:
(A)

определя цената на билета на обществения транспорт,
обслужващ непосредствената и по-широка територия на
Летището, както и правото да налага ограничения, наредби
и/или мерки, които могат да повлияят върху използването
и/или развитието на обществения транспорт; или

(B)

възлага Задължения за обществена услуга (ЗОУ) в
съответствие с приложимото Законодателство;

Концесионерът няма право на никакво обезщетение за каквито и да
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било последици, които могат да възникнат от поведението на
Концедента, Държавата или всеки Компетентен орган, при
упражняване на някое от правата, посочени в Клауза 3.11.2 (а)
(Обществен транспорт) по-горе.
3.11.3 Без злоупотреба с господстващо положение или рестриктивно поведение
За целия Срок на Концесията Концесионерът се задължава да спазва изцяло
приложимото към него Законодателство за защита на конкуренцията, и да
не злоупотребява с господстващо положение в съответствие със
Законодателството и стандартите на Европейския съюз, като осигурява
така, че всяко от неговите Свързани лица, експлоатиращо летище в зоната
на конкуренция на Летището, както такава зона се разглежда съгласно
приложимото Законодателство в областта на конкуренцията, също спазва
приложимото Законодателство и стандарти.
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ЧАСТ IV ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ
4

ДЕКЛАРАЦИИ, ГАРАНЦИИ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

4.1

Декларации и гаранции на Концесионера
Без да се засягат гаранциите или условията, предвидени в Законодателството,
Концесионерът декларира и гарантира на Концедента, че към Датата на влизане в
сила:
4.1.1

цялата информация, всички декларации и други факти, предоставени
писмено на Концедента или негови представители или служители във
връзка с участието на Концесионера в Процедурата за определяне на
концесионер и възлагане на концесия или с Офертата, е вярна, пълна и
точна във всяко отношение;

4.1.2

Концесионерът е надлежно учредено [акционерно дружество/дружество с
ограничена отговорност] [текстът ще бъде адаптиран спрямо
действителната структура], регистрирано и валидно действащо съгласно
Законодателството на [България/друга държава членка на ЕС или ЕИП]
[текстът ще бъде адаптиран спрямо действителната структура], и
притежава корпоративните правомощия да притежава своите активи и да
извършва своята търговска дейност, както се извършва понастоящем;

4.1.3

законните собственици на акциите са Първоначалните акционери;

4.1.4

Концесионерът има всички правомощия да сключи настоящия Договор и
да извършва Концесионните дейности, както и да упражнява правата си и
да изпълнява всички свои задължения по Документите по Концесията,
освен тези правомощия, които са обусловени от получаване на Разрешения
и съгласия;

4.1.5

всички необходими действия от страна на Концесионера за одобряване на
подписването на и изпълнението на задълженията му по Документите по
Концесията са предприети или, ако Документ по Концесията бъде подписан
след датата на настоящия Договор, ще бъдат предприети преди такова
подписване;

4.1.6

сключването и изпълнението от него на настоящия Договор не е и няма да
бъде в противоречие на:
(a)

неговите учредителни документи;

(b)

всяко съществуващо или влязло в сила Законодателство, или
такова, което е постановено, но, макар да не е влязло в сила, е
обвързващо за Концесионера;

(c)

разпореждане или постановление на съд или арбитър, които са
обвързващи за Концесионера към датата на настоящия Договор;
или
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(d)

документ, който е обвързващ за Концесионера или за неговите
активи или приходи, до степен, до която такъв конфликт би могъл
да има съществено отрицателно въздействие върху способността на
Концесионера да изпълнява задълженията си по настоящия
Договор;

4.1.7

освен разходите или разноските, възникнали за Концесионера във връзка с
участието му като страна по този Договор и Документите по Концесията,
по които той е страна, Главния дълг и Дълга към Акционерите, никаква
друга отговорност не е възникнала за Концесионера към датата на
настоящия Договор;

4.1.8

към настоящия момент няма заведени Искове и не се водят съдебни,
арбитражни или административни производства, или, доколкото е известно
на Концесионера, такива не се очаква и не предстои да бъдат заведени
срещу него или неговите активи, което ще има или би могло да има
съществено неблагоприятно въздействие върху способността на
Концесионера да изпълнява задълженията си по който и да е Документ по
Концесията;

4.1.9

няма друго задължение, чието спазване ще има или би могло да има
съществено неблагоприятно въздействие върху способността на
Концесионера да изпълни задълженията си по който и да е Документ по
Концесията;

4.1.10 не са започвани производства, нито са предприемани други стъпки, както и
не са извършвани действия (нито, доколкото е известно на Концесионера,
предстоят такива) за неговото прекратяване или закриване, или за
назначаване на синдик, административен изпълнител, администратор,
ликвидатор, или друг подобен служител във връзка с неговите активи или
приходи;
4.1.11 всеки от Договорите за финансиране е, или при сключването му ще бъде,
правно, валидно, обвързващо и подлежащо на изпълнение задължение за
страните по него, при спазване на обичайните правни резерви по
отношение на несъстоятелност, мораториум или разсрочване на дългове и
други подобни процедури при неплатежоспособност;
4.1.12 Концесионерът притежава финансовото състояние, ресурсите и капацитета
за финансиране, както и необходимото техническо състояние, оперативни
ресурси, капацитет и опит, за да изпълни надлежно задълженията си по
настоящия Договор, най-малко в съответствие с критериите за допускане и
оценка, посочени в Документацията за концесията;
4.1.13 Концесионерът не се ангажира с други дейности, различни от предвидените
или одобрените в настоящия Договор, или спомагателни спрямо
Концесионните дейности;
4.1.14 Концесионерът е информиран, разбира, спазил е и ще спазва цялото
Антикорупционно законодателство и Антикорупционни указания, като ще
осигури същото ниво на спазване от всеки Акционер;
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4.1.15 Концесионерът е информиран, разбира, спазил е и ще спазва цялото
Законодателство в областта на конкуренцията, като ще осигури същото
ниво на спазване от всеки Акционер;
4.1.16 Всички средства (независимо дали под формата на дългов или собствен
капитал), които се използват или ще бъдат използвани от Концесионера за
изпълнението на задълженията му по този Договор, са или ще бъдат
придобити по начин, който не представлява и не е свързан с престъпление.
Концесионерът е длъжен да предоставя цялата необходима информация,
потвърждаваща спазването от негова страна на Закона за мерките срещу
изпирането на пари и подзаконовите нормативни актове по неговото
прилагане; и
4.1.17 Концесионерът потвърждава, че е получил цялата информация, подготвена
от Концедента за целите на този Договор и предоставена на Концесионера,
а именно документите и информацията, предоставени в Документацията за
концесията и съдържащи се в Приложенията към този Договор.
Концесионерът потвърждава, че е извършил собствена предварителна
оценка на Концесията.
4.2

Декларации и гаранции на Концедента
Без да се засягат гаранциите или условията, предвидени в Законодателството,
Концедентът декларира и гарантира на Концесионера, че към Датата на влизане в
сила:
4.2.1

Концедентът притежава пълната юридическа власт, правомощия и право да
сключи настоящия Договор и да поема и изпълнява правата и задълженията
си, както е посочено в настоящия Договор;

4.2.2

Държавата или Настоящият оператор притежава пълното право на
собственост върху всички Концесионни активи, предадени на
Концесионера от Началната дата на Концесията, които са свободни и не са
обременени с Тежести и/или права на Трети лица, с изключение на
Тежестите и/или правата на Трети лица, посочени в Информационната зала;

4.2.3

Държавата притежава пълното право на собственост върху Обекта на
Концесията, който е свободен и не е обременен от никакви Тежести и/или
права на Трети лица, с изключение на онези Тежести и/или права на Трети
лица, информация за които е разкрита в Информационната зала;

4.2.4

няма висящи производства, искове, Претенции или разследвания срещу
Концедента, засягащи валидността на (i) Процедурата за определяне на
концесионер и възлагане на концесия, (ii) настоящия Договор, или (iii)
Концесията;

4.2.5

доколкото му е известно, всички Прехвърляни договори са правно валидни,
обвързващи и подлежащи на изпълнение в съответствие с техните условия;

4.2.6

доколкото му е известно, между Крайната дата за оповестяване и Датата на
влизане в сила, Настоящият оператор е управлявал и експлоатирал, и
управлява и експлоатира до Началната дата на Концесията, Летището в
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рамките на обичайния ход на стопанската си дейност и в съответствие с
всички съществени аспекти на Законодателството;
4.2.7

между Крайната дата за оповестяване и Датата на влизане в сила,
Настоящият оператор не е:
(a)

променял условията на труд на Служителите чрез увеличаване на
паричното
възнаграждение
за
трудова
заетост
или
незадължителните социални придобивки и пенсии на Служителите,
нито е изменял разпоредбите на трудовите договори, които водят
до по-благоприятни условия за Служителите и до пообременителни такива за Концесионера; и/или

(b)

увеличавал броя на Служителите,

така че общите годишни разходи за Концесионера за наемане на
Служителите да се увеличат, в сравнение с общите разходи, съществуващи
в деня, непосредствено предхождащ Крайната дата за оповестяване.
4.2.8

4.3

4.4

между Крайната дата за оповестяване и Датата на влизане в сила,
Настоящият оператор и Концедентът не са променяли или подновявали
Прехвърляните договори, нито са сключвали нови договори с трети лица,
така че на Началната дата на Концесията Настоящият оператор и
Концедентът да са в нарушение на разпоредбите на Клауза 2.6 (Без
съществени промени по време на Преходния период) и/или Клауза 2.7 (Нови
договори с трети лица).

Продължаващо действие
4.3.1

С изключение на предвиденото в Клауза 4.3.2 и без да се засягат
ангажиментите, посочени в Клауза 4.4. (Ангажименти на Концесионера),
декларациите и гаранциите, посочени в Клауза 4.1 (Декларации и гаранции
на Концесионера) и в Клауза 4.2 (Декларации и гаранции на Концедента),
ще продължат действието си и след подписването на настоящия Договор и
представляват продължаващи декларации и гаранции с оглед на
съществуващите към съответния момент условия за целия Срок на
Концесията.

4.3.2

Декларациите и гаранциите в Клаузи 4.1.3 и 4.1.7 (Декларации и гаранции
на Концесионера) се правят само към Датата на влизане в сила.

Ангажименти на Концесионера
Концесионерът се задължава по отношение на Концедента, докато настоящият
Договор е в сила:
4.4.1

когато научи, че може да бъде образувано или да бъде висящо съдебно,
арбитражно, административно, бързо производство или процедура по
медиация пред или от съд, арбитър или друг Компетентен орган,
непосредствено след започването на такова производство, или в рамките на
тридесет (30) дни от узнаването, че такова производство може да бъде
образувано или предстои да бъде образувано, или в рамките на тридесет
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(30) дни, след началото на такова производство, когато съдебното,
арбитражното, административното, бързото производство или процедурата
по медиация е срещу Подизпълнител, да уведоми Концедента за такова
съдебно, арбитражно, административно, бързо производство или
процедура по медиация, които биха оказали неблагоприятно влияние в
значителна степен в контекста на Проекта върху способността на
Концесионера да изпълни задълженията си по настоящия Договор;
4.4.2

без предварителното писмено съгласие на Концедента (и независимо дали
чрез една сделка или чрез поредица от сделки, независимо дали свързани
помежду си или не), Концесионерът няма да продава, прехвърля, отдава
или по друг начин да се разпорежда (различен от обезпечение, което е
Позволена тежест), с цялата или част от неговата търговска дейност или
активи, което би оказало съществено влияние върху способността на
Концесионера да изпълнява задълженията си по настоящия Договор;

4.4.3

Концесионерът няма да престане да е местно лице на
държава членка на ЕС или ЕИП] [посочва се в
действителната структура] или да прехвърля изцяло или
предприятие, търговска дейност или търговия извън
държава членка на ЕС или ЕИП];

4.4.4

Без писменото съгласие на Концедента (като такова съгласие не може да
бъде неоснователно отказвано или забавяно), Концесионерът няма да
учредява дружество или да закупува или придобива или записва акции във
дружество, което участва в предоставянето на Концесионните дейности;

4.4.5

Без писменото съгласие на Концедента (като такова съгласие не може да
бъде неоснователно отказвано или забавяно), Концесионерът няма да
отпуска заеми или да предоставя кредити, или да дава някаква гаранция или
обезщетение на или в полза на което и да е лице или по друг начин
доброволно или срещу възнаграждение да поема отговорност (независимо
дали реална или условна) по отношение на задължения на друго лице, освен
в рамките на обичайния ход на дейност, до сума в размер на 1 000 000 евро
(с думи: един милион евро) и/или съгласно предвиденото в Документите по
Концесията и/или Договорите за финансиране;

4.4.6

няма да променя или прекратява дейността си или да започва друга дейност,
която е съществено различна от тази, която трябва да се извършва от него
съгласно настоящия Договор;

4.4.7

през целия Срок на Концесията, ще полага всички разумни усилия за
създаване на адекватни процедури, предназначени да предотвратяват
нарушения на Антикорупционното законодателство и на всякакви
антикорупционни указания, по-конкретно, но не само, за да бъдат
възпрепятствани свързани с Концесионера лица да предлагат подкуп на
други лица с намерение за получаване или запазване на търговска дейност
в полза на Концесионера или с намерението за получаване или запазване на
предимство при осъществяването на дейността на Концесионера;

4.4.8

ще изпълнява всички свои задължения по отношение на декларирането и
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[България/друга
зависимост от
частично своето
[България/друга

плащането на Данъци; и
4.4.9

4.5

Концесионерът има задължението да осигури подходящо място за
разполагане на експонатите, представляващи съществуващия на Летище
София Музей на авиацията, което да дава възможност за безпрепятствен
достъп до тях на посетителите на Музея.

Кумулативно действие
Всички декларации, гаранции или ангажименти, дадени и поети от Концесионера
или Концедента по която и да е разпоредба на настоящия Договор, ще се считат за
кумулативни и няма да се ограничават по отношение на декларации, гаранции или
ангажименти, дадени или поети от Концесионера или Концедента, съгласно друга
разпоредба на настоящия Договор, и не следва да бъдат тълкувани ограничително
чрез позоваване на друга разпоредба.

4.6

Удовлетвореност на Концесионера
4.6.1

Без ограничение на друга разпоредба на настоящия Договор (включително
Клауза 4.7 (Отказ от отговорност относно Оповестената информация)),
ще се счита, че Концесионерът:
(a)

е удовлетворен по отношение на Обекта на Концесията и
Концесионните активи, върху които ще придобие права, както и от
естеството и обхвата на поетите от него рискове съгласно
настоящия Договор;

(b)

е удовлетворен по отношение на:

(c)

4.6.2

(A)

риска от щета или повреда на имущество, прилежащо към
или засягащо Обекта на Концесията;

(B)

естеството и целта на Концесионните дейности;

(C)

рисковете, поети с приемането на Концесията;

подробно е проучил, прегледал и се е удовлетворил по отношение
на адекватността, верността и пригодността на всички материали,
документи и данни, предоставени на Концесионера от Концедента
преди подписването на настоящия Договор и които Концесионерът
е приел или използвал или които Концесионерът възнамерява да
приеме или да използва.

Концесионерът потвърждава, че:
(a)

той е извършил собствен анализ и преглед на другите материали,
документи и данни, посочени в Клауза 4.6 (Удовлетвореност на
Концесионера); и

(b)

като цяло е получил за себе си цялата необходима информация
относно:
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4.7

(A)

рисковете, неочакваните събития и всички други
обстоятелства, които могат да повлияят или да засегнат
Минималните технически изисквания и задължението му да
извършва Концесионните дейности; както и

(B)

всички други фактори, които биха повлияли на решението
му да сключи настоящия Договор или на условията, при
които той би направил това.

Освобождаване от отговорност относно Оповестената информация
4.7.1

Концедентът е предоставил (или е осигурил Настоящият оператор или друг
Компетентен орган да предостави) на Концесионера, преди датата на
настоящия Договор, и може по време на срока на настоящия Договор да
предоставя периодично на Концесионера, определени материали,
документи и данни, свързани с проектирането или строителството на
Строителните дейности, Концесионните активи, Концесионните дейности,
документите и прогнозите за въздушния трафик и други въпроси, които са
или могат да бъдат свързани с Проекта и задълженията, поети от
Концесионера по настоящия Договор ("Оповестена информация").
Оповестената информация включва всички материали, документи и данни,
които са били предоставени на Концесионера във връзка с Документацията
за концесията по отношение на Проекта (включително всички такива,
съдържащи се в Информационната зала).

4.7.2

При спазване на Клауза 4.8 (Гаранции по отношение на правото на
собственост на Концедента), Концедентът не носи отговорност пред
Концесионера (независимо дали договорна, деликтна или независимо на
какво основание) за неточности, грешки, пропуски, непригодност, дефект
или непълнота от какъвто и да е вид, в Оповестената информация.

4.7.3

При спазване на Клауза 4.8 (Гаранции по отношение на правото на
собственост на Концедента), Концедентът не предоставя гаранция, нито
поема ангажимент, че Оповестената информация представлява цялата
информация, с която той разполага или е в негово владение (независимо
дали по време на Процедурата за определяне на концесионер и възлагане
на концесия, на датата на настоящия Договор или по всяко време след това),
която е от значение или е съществена за Проекта или задълженията, поети
от Концесионера по настоящия Договор. Концедентът няма да носи
отговорност пред Концесионера по отношение на непредоставяне или
неоповестяване (независимо дали преди или след датата на настоящия
Договор) на Концесионера на каквато и да е информация, документи или
данни, нито за това да поддържа актуализирана Оповестената информация,
нито да информира Концесионера (независимо дали преди или след датата
на настоящия Договор) за всяка неточност, грешка, пропуск, непригодност,
дефект или недостатъчност на Оповестената информация.

4.7.4

При спазване на Клауза 4.8 (Гаранции по отношение на правото на
собственост на Концедента), Концесионерът декларира и потвърждава,
че:
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4.7.5

4.8

(a)

е извършил свой собствен анализ и преглед на Оповестената
информация, и преди подписването на настоящия Договор, е бил
удовлетворен по отношение на точността, пълнотата и
целесъобразността на цялата така Оповестена информация, на
която той се доверява; и

(b)

Концесионерът няма да има право да предявява Искове срещу
Концедента, независимо дали за щети, за удължаване на срок или
за допълнителни плащания по този Договор или във връзка с него,
или на друго основание, въз основа на неразбиране или
невъзприемане на Оповестената информация или въпросите,
посочени в Клауза 4.6 (Удовлетвореност на Концесионера) или в
Клауза 4.7 (Освобождаване от отговорност относно
Оповестената информация) или на основание, че на него му е
предоставена неточна или недостатъчна информация, свързана с
това или с Обекта на Концесията от Концедента или от друго лице.
Освен това, на такова основание Концесионерът няма да бъде
освободен от каквито и да било други рискове или задължения,
наложени или поети от него съгласно настоящия Договор.

Нищо в настоящата Клауза 4.7 (Освобождаване от отговорност по
отношение на Оповестената информация) няма да изключва
отговорността, която Концедентът би имал към Концесионера по
отношение на изявления, направени преди датата на настоящия Договор с
цел измама.

Гаранции по отношение на правото на собственост на Концедента
Концедентът гарантира пред Концесионера, че за срока на настоящия Договор:
4.8.1

Държавата притежава необходимите законови права върху Обекта на
Концесията;

4.8.2

не съществуват спорове, претенции, производства, искания или жалби по
отношение на Обекта на Концесията, които са неуредени или които
Концедентът очаква да бъдат предявени, и които биха попречили или
нарушили някоя или всички Концесионни дейности.
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ЧАСТ V ОБЕКТ НА КОНЦЕСИЯТА И КОНЦЕСИОННИ АКТИВИ
5

ОБЕКТ НА КОНЦЕСИЯТА

5.1

Общи положения

5.2

5.1.1

Обектът на Концесията се състои от всички недвижими имоти,
включително всички принадлежности и допълнителни права към тях, и
движимите вещи – публична държавна собственост, всички както са
описани в Приложение 7 (Обект на Концесията). Обектът на Концесията
понастоящем е собственост на Държавата, без каквито и да било Тежести.

5.1.2

Държавата ще запази собствеността върху Обекта на Концесията
необременена с Тежести (с изключение на Концесията).

5.1.3

Концедентът ще гарантира правото на необезпокоявано ползване на Обекта
на Концесията през целия Срок на Концесията. Концесионерът също ще
бъде отговорен и за поддръжката и/или подновяването на всички
необходими сервитутни права, а именно правото на преминаване през
територията, посочени в Приложение 7 (Обект на Концесията) за целите
на изпълнението на Договора от страна на Концесионера.

5.1.4

Концесионерът поема всички разходи, свързани с устройствени промени и
с разработването и приемането на устройствени планове, доколкото това е
необходимо съгласно настоящия Договор.

5.1.5

Обектът на Концесията няма да бъде използван от Концесионера за друга
цел, различна от изпълнението на Концесионните дейности.

5.1.6

Страните не могат да променят регистрацията на собствеността в полза на
Държавата за целия Срок на Концесията.

5.1.7

Страните също така се договарят, че всички активи или други
допълнителни сгради, придобити, изградени, монтирани или създадени от
Концесионера за целта на Концесията за Срока на Концесията
(включително
принадлежности,
подобрения
или
техническа
инфраструктура) в Обекта на Концесията, които касаят Обекта на
Концесията, стават собственост на Държавата от момента на тяхното
придобиване, създаване или свързване към Обекта на Концесията. За
избягване на съмнение, придобиването на допълнителни поземлени имоти
е при спазване на процедурата, разписана в Клауза 5.7 (Отчуждавания).

Предаване на Обекта на Концесията
5.2.1

Като елемент от възлагането на Концесията и при спазване от страна на
Концесионера на Част А от Приложение 5 (Предварителни условия) и при
спазване на Клауза 5.4 (Продължителност) и на Клауза 5.5 (Ограничения),
Концедентът се задължава да осигури предаването на Обекта на
Концесията на Концесионера за извършване на Концесионните дейности
по време на Срока на Концесията. Концедентът се задължава да предостави
това право на или непосредствено преди Началната дата на Концесията,
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при условие че са изпълнени Предварителните условия (освен доколкото
може да има отказ от някое от тях или както е посочено в Клауза 2.8.4
(Процедура за Прехвърляни договори). Предаването се извършва срещу
заплащане на Първоначалното концесионно възнаграждение, без да се
дължи допълнително възнаграждение от Концесионера на Концедента или
на Настоящия оператор, на друг Компетентен орган или Трето лице.
5.2.2

5.3

Предаването на Обекта на Концесията трябва да бъде поискано писмено от
Концесионера, като искането трябва да бъде подадено от Концесионера до
Концедента най-късно два (2) месеца преди Началната дата на Концесията,
което трябва да бъде удостоверено с протокол, подписан от Концедента и
Концесионера ("План за предаване"). Концесионерът и Концедентът
трябва да завършат процеса по предаване на Обекта на Концесията на
Концесионера в съответствие с Плана за предаване, в съответствие с Бизнес
плана, представен с Офертата, като Планът за предаване предвижда
предаването да се осъществи непосредствено преди Началната дата на
Концесията, освен ако е договорено друго между Концесионера и
Концедента.

Нарушение на задължението за предаване
Необоснованият отказ от страна на Концедента да изпълни или всякакво забавяне
на предаването, посочено в Клауза 5.2 (Предаване на Обекта на Концесията), ще
представлява Събитие за обезщетяване и/или Освобождаващо от отговорност
събитие, като ще се прилагат Клауза 34 (Събития за обезщетяване –
възстановяване на икономическия баланс) и Клауза 35 (Освобождаващи от
отговорност събития).

5.4

Продължителност
Съгласно Клауза 5.5 (Ограничения), началото и продължителността на правото на
достъп до Обекта на Концесията, ще бъде от датата на такова предоставяне на
достъп до Датата на изтичане на срока или Датата на прекратяване, ако настъпи порано. В края на Срока на Концесията, Обектът на Концесията ще бъде върнат на
Концедента в съответствие с Клауза 45 (Предаване).

5.5

Ограничения
5.5.1

Правата на достъп, посочени в Клауза 5 (Обект на Концесията), ще бъдат
предоставяни за целите на извършване на Концесионните дейности и за
никакви други цели. Всеки достъп, предоставен съгласно Клауза 5 (Обект
на Концесията), няма да предоставя или няма да се счита, че предоставя
право на собственост или друго вещно право.

5.5.2

Без да се засяга Клауза 5.5 (Ограничения), всякакво право на достъп до
Обекта на Концесията е при спазване на:
(a)

всички градоустройствени изисквания;

(b)

ограниченията, наложени на Концесионера от Държавните
ползватели;
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като тези права ще бъдат ограничени в съответствие с това.
5.5.3

5.6

Без да се засягат горните разпоредби на тази Клауза 5.5 (Ограничения),
Концесионерът има право да постави съответни ограничения и огради в
Обекта на Концесия, в съответствие с Одобрения генерален план.

Проверка на Обекта на Концесията
Без да се засяга действието на разпоредбите на Клауза 8.1 (Съществуващо
замърсяване), счита се, че преди подписването на настоящия Договор
Концесионерът е извършил посочените по-долу действия, и Концесионерът
декларира, че:
5.6.1

е инспектирал и е проверил по удовлетворителен за него начин Обекта на
Концесията и околностите му и, където е приложимо, всички
съществуващи структури или Строителни дейности на, над или под Обекта
на Концесията;

5.6.2

е събрал цялата информация, необходима за изпълнение на неговите
задължения по настоящия Договор и другите поети задължения,
включително се е удовлетворил по отношение на:

5.6.3

(a)

естеството на екологичните, топографските и общите условия на
Обекта на Концесията, състоянието на Пътищата за достъп, риска
от щети или повреди на имуществото, прилежащо на или засягащо
Обекта на Концесията, както и на обитателите на това имущество;

(b)

информацията, свързана с археологически находки, области от
археологически, научен или природен интерес, местни условия и
Съоръжения и качеството на съществуващите структури;

се е удовлетворил по отношение на:
(a)

предпазните мерки, сроковете и методите на работа, необходими за
предотвратяване на всякакво неудобство или намеса, публично или
частно, причинени на Трети лица; и

(b)

рисковете от намеса на протестиращи лица и нарушители;

5.6.4

подробно е проучил, прегледал е и се е удовлетворил по отношение на
съответствието, пълнотата, коректността и пригодността на всички данни
и информация, предоставени на Концесионера от Концедента или от името
на Концедента във връзка с Обекта на Концесията, преди подписването на
настоящия Договор, и които Концесионерът е приел или използвал или
които Концесионерът възнамерява да приеме или да използва;

5.6.5

извършил е собствен анализ и преглед на другите материали, документи и
данни, посочени в Клауза 4.7 (Освобождаване от отговорност по
отношение на Оповестената информация), които се отнасят до въпросите,
посочени в настоящата Клауза 5 (Обект на Концесията); както и

5.6.6

е получил за себе си цялата необходима информация относно:
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5.7

5.8

(a)

рискове, неочквани събития и всички други обстоятелства, които
могат да повлияят или да засегнат Обекта на Концесията; и

(b)

всички други фактори, които биха повлияли на решението му да
сключи настоящия Договор или на условията, при които той би
направил това.

Отчуждавания
5.7.1

До степента, до която са необходими допълнителни терени по даден
Одобрен генерален план, Концедентът се задължава да осигури
отчуждаването на такива допълнителни терени, за които е установено, че
са необходими, като ще проведе такова отчуждаване за сметка на
Концесионера (включително предоставяне на обезщетения в съответствие
със Законодателството) (като всички такива разходи ще се считат за
инвестиционни разходи на Концесионера), както се изисква в съответствие
със Законодателството. Концедентът следва да извършва тези
отчуждавания и обезщетяването на собствениците съгласувано с
Концесионера.

5.7.2

Концесионерът следва да подаде искане за отчуждаване в съответствие с
Клауза 5.7.1 (Отчуждавания) най-късно двадесет и четири (24) месеца
преди допълнителният терен да е необходим по даден Одобрен генерален
план. Отчуждаването ще се извършва от името и в полза на Концедента,
който при придобиването на собственост върху такива терени, ще осигури
Концесията да бъде разширена, за да обхваща тези терени, и те да бъдат
предадени в съответствие с Клауза 5.2 (Предоставяне на Обекта на
Концесията) в полза на Концесионера.

5.7.3

Необоснованият отказ на Концедента да извърши или необоснованото
забавяне при извършване на отчуждаване, изисквано съгласно Клауза 5.7
(Отчуждения), ще представлява Събитие за обезщетяване и/или
Освобождаващо от отговорност събитие, като се прилагат Клауза 34
(Събития за обезщетяване – възстановяване на икономическия баланс) и
Клауза 35 (Освобождаващи от отговорност събития).

Пътища за достъп
5.8.1

Концедентът следва да полага разумни усилия, за да гарантира, че
Концесионерът, неговите агенти, Служители, Подизпълнители и наематели
ще имат достъп до Пътищата за достъп от Началната дата на Концесията за
целия Срок на Концесията, и при необходимост, по време на Преходния
период, за целите на изпълнението на задълженията на Концесионера и
упражняването на правата на Концесионера по настоящия Договор.

5.8.2

Концедентът следва да полага разумни усилия, за да осигурява
поддържането в добро състояние, а по предложение на Концесионера или
на всяко друго основание, да разгледа необходимостта от изграждане или
подобряване на Пътищата за достъп, в съответствие със Законодателството
и Одобрения генерален план, както необходимо или може в бъдеще да бъде
договорено между Страните като необходимо за спазване на съответния
стандарт.
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6

КОНЦЕСИОННИ АКТИВИ

6.1

Движими активи
Движимите активи се състоят от всички движими вещи, както са посочени в
Приложение 8 (Движими активи), които са собственост на Настоящия оператор
без каквито и да било Тежести върху тях.

6.2

Предоставяне на право на ползване и предаване на Движими активи
Като елемент от възлагането на Концесията и при спазване от страна на
Концесионера на Част A на Приложение 5 (Предварителни условия), Концедентът
следва да положи разумни усилия, за да осигури предоставяне от Настоящия
оператор на Концесионера на възможност за закупуване или ползване под наем на
останалите Движими активи на справедлива пазарна цена, която следва да бъде
установена с експертна оценка, проведена от Концедента или Настоящия оператор
(за тяхна сметка) в рамките на Преходния период. Концедентът трябва да
предостави тези права и да осигури възможността за закупуване на или
непосредствено преди Началната дата на Концесията, при условие че са изпълнени
Предварителните условия (освен доколкото може да има отказ от някое от тях или
както е посочено в Клауза 2.8.4 (Процедура за Прехвърляни договори). Движимите
активи следва да бъдат закупени или ползвани под наем на цената, установена с
оценката. Концесионерът не е длъжен да закупува които и да било Движими
активи, като обаче изричното взаимно разбиране на Страните е, че Концесионерът
носи цялата отговорност и риск да притежава/разполага с всички необходими
Движими активи за пълноценната работа на Летището. Разходите, свързани със
закупуването или ползването под наем на Движимите активи, се считат за
инвестиционни разходи на Концесионера.
Необоснованият отказ на Настоящия оператор да предостави или всякакво
необосновано забавяне в предоставянето на правото на придобиване или
предоставяне под наем, посочени в тази Клауза, представлява Събитие за
обезщетяване и/или Освобождаващо от отговорност събитие, като ще се прилагат
Клауза 34 (Събития за обезщетяване – възстановяване на икономическия баланс)
и/или Клауза 35 (Освобождаващи от отговорност събития).
Концесионерът се задължава да заменя всякакви амортизирани или погинали
Движими активи в съответствие с Плана за поддръжка и обновяване за негова
сметка, така че да се поддържа Изискваното ниво на обслужване.
Всички Движими активи, придобити от Концесионера през Срока на Концесията
за замяна или обновяване на амортизирани или погинали Движими активи, стават
собственост на Концесионера.
В края на Срока на Концесията, както и при всяко прекратяване на този Договор,
Концесионерът е длъжен да предложи на Концедента възможността да закупи
срещу заплащане на възнаграждение, определено на пазарен принцип, въз основа
на експертна оценка, възложена от Концедента на негови разноски, които и да е от
Движимите активи, които Концесионерът е закупил от Настоящия оператор или от
Трето лице, както и такива Движими активи, които Концесионерът е придобил при
осъществяването на Концесията или при замяна на амортизирани или погинали
Движими активи, в изпълнение на задълженията му по този Договор.
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Концесионерът ще предаде обратно всички Движими активи, които е наел от
Настоящия оператор, в съответствие с Клауза 45 (Предаване), но ще има право да
задържи които и да било от тези наети Движими активи, ако Концесионерът е
информирал Концедента достатъчно навреме предварително за това и Страните са
се разбрали за възнаграждение, определено на пазарен принцип, срещу заплащане
на такова възнаграждение, определено на пазарен принцип.
Концесионерът създава и поддържа през целия Срок на Концесията регистър на
Движимите активи в съответствие с всички приложими счетоводни стандарти, като
го предоставя на Концедента при поискване.
6.3

Права на интелектуална и индустриална собственост
Правата на интелектуална и индустриална собственост представляват всички права
върху интелектуалната собственост (включително софтуер), необходими и
изисквани за изпълнение на Концесионните дейности, които са собственост на
Концедента, свободни от Тежести. Правата върху интелектуалната и
индустриалната собственост са посочени в Приложение 9 (Права върху
интелектуална и индустриална собственост).

6.4

Предоставяне на права на ползване върху Права на интелектуална и
индустриална собственост
При спазване от страна на Концесионера на Част А на Приложение 5
(Предварителни условия), Концедентът се задължава да предостави или да осигури
предоставянето от Настоящия оператор на Концесионера на право на ползване или
лиценз върху Правата на интелектуална и индустриална собственост, за целите на
извършване на Концесионните дейности по време на Срока на Концесията.
Концедентът се задължава да предостави тези права на или непосредствено преди
Началната дата на Концесията, при условие че са изпълнени Предварителните
условия (освен доколкото може да има отказ от някое от тях или както е посочено
в Клауза 2.8.4 (Процедура за Прехвърляни договори). Предоставянето на право на
ползване или лиценз върху Правата на интелектуална и индустриална собственост
се извършва срещу заплащане на лицензионното възнаграждение, дължимо за
такова ползване.
Необоснованият отказ на Концедента да предостави или всякакво необосновано
забавяне в предоставянето на посочените в настоящата Клауза права на ползване,
ще представлява Събитие за обезщетяване и/или Освобождаващо от отговорност
събитие, като ще се прилагат Клауза 34 (Събития за обезщетяване възстановяване на икономическия баланс) и/или Клауза 35 (Освобождаващи от
отговорност събития).
Концесионерът създава и поддържа през целия Срок на Концесията регистър на
Правата на интелектуална и индустриална собственост в съответствие с всички
приложими счетоводни стандарти, като го предоставя на Концедента при
поискване.

6.5

Комунални услуги
6.5.1

Концесионерът ще бъде отговорен за организирането на непрекъснатото
предоставяне на Комунални услуги в рамките на Обекта на Концесията
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(електричество, вода, канализация, телефонни линии, гласова комуникация
и пренос данни, и други) от страна на Организациите за комунални услуги.
Концесионерът е отговорен за плащането за ползването на комуналните
услуги за Срока на Концесията, както и всеки друг ползвател.
6.5.2

Ако Концесионерът или някой от неговите Подизпълнители и наематели се
нуждаят от допълнителни Комунални услуги в резултат на увеличаване на
трафика или Ползвателите на Летището, и/или поради някаква друга
причина, такива Комунални услуги ще се изграждат при спазване на
Законодателството, като поемането на разходите за тях се договаря между
Концесионера и съответната Организация за комунални услуги, като
Концесионерът е отговорен за поддържането на такива допълнителни
Комунални услуги в съответствие с тази Клауза 6.5 (Комунални услуги).

6.5.3

Концесионерът ще може да определи, като част от търговските и
техническите договори, таксите за Комунални услуги, предоставяни на
Трети лица, включително на други Държавни ползватели, които използват
общи, централизирани мрежи. Ако някоя от тези Трети лица - консуматори
има допълнителни изисквания в сравнение с тези, съществуващи на
Началната дата на Концесията, които изискват допълнително увеличаване
на капацитета на Съоръженията, предоставени от Концесионера,
Концесионерът има право да реши как да продължи относно
удовлетворяването на такова искане и как да процедира с всички
необходими търговски и технически споразумения.

7

КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

7.1

Собственост на Държавата
Концесионерът признава и се съгласява, че всички Културни ценности, определени
в Закона за културното наследство, са и ще останат собственост на Държавата.

7.2

Процедура при откриване на Културни ценности
7.2.1

Концесионерът се задължава, ако някакви Строителни дейности трябва да
бъдат извършени на Обекта на Концесията, да проведе в района, където
трябва да се извършат такива Строителни дейности, Археологически
тестови разкопки или да използва други подходящи средства за проучване
на събраните данни, за да се определи наличието на Културни ценности.
Разходите за изпълнение на Археологическите тестови разкопки и/или за
извършване на геофизичните проучвания ще бъдат за сметка на
Концесионера. Всеки друг разход за допълнителни Археологически
тестови разкопки или за археологически проучвания и за наблюдение на
свързаните с тях работи и разкопки ще се поема от Държавата в
съответствие с приложимото Законодателство. Извършването от страна на
Концесионера на Археологически тестови разкопки в допълнение към тези,
предвидени в настоящата Клауза, ще се компенсира, като се прилагат
съответно разпоредбите на Клауза 27 (Изменение). Най-малко четири (4)
дни, преди Археологическите тестови разкопки, Концесионерът следва да
уведоми всеки Компетентен орган, отговорен за надзора на такива
проучвания, и Концедента, които могат да участват в такива
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Археологически тестови разкопки. Концедентът ще положи всички усилия,
за да съдейства на Концесионера при извършване на всички дейности,
проучвания и изследвания, свързани с Археологическите тестови разкопки,
както и при мониторинга, свързан с такива дейности, проучвания и
изследвания.
7.2.2

При констатиране на наличието на Културни ценности по време на
Строителните дейности, Концесионерът се задължава да уведоми
Компетентния орган и да преустанови незабавно всички Строителни
дейности в района на Културните ценности, като в същото време
предприеме всички необходими мерки за съхранение и запазване на тези
Културни ценности, докато Компетентният орган не поеме отговорност за
тях в съответствие със Законодателството.

7.2.3

След извършване на оценка от страна на Компетентния орган на
Културните ценности, Концедентът осигурява издаването на нареждания
към Концесионера за продължаване на Строителните дейности или за
тяхното преустановяване за извършване на археологически проучвания от
Компетентния орган или за временно спиране на Строителните дейности в
района, където са открити Културните ценности, за периода, през който
Компетентният орган ще извърши археологически проучвания със свои
собствени средства и за сметка на Държавата.

7.2.4

Общо забавяне с повече от два (2) месеца на Строителни дейности,
дължащо се на дейности, свързани с Културни ценности, открити по време
на извършването на Строителните дейности, ще представлява
Освобождаващо от отговорност събитие, като ще се прилага Клауза 35
(Освобождаващи от отговорност събития).
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ЧАСТ VI ОКОЛНА СРЕДА И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ, ТРУДОВА ЗАЕТОСТ,
ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ
8

ЕКОЛОГИЧНИ И СОЦИАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Концесионерът следва да спазва Законодателството и Приложимите Екологични и
Социални Стандарти, доколкото това не е в противоречие със Законодателството и
съответен въпрос не е уреден в Законодателството (включително правото на ЕС).

8.1

Съществуващо
Концесията)

замърсяване

(възникнало преди

Началната дата на

8.1.1

Концедентът отговаря за всички щети, произтичащи пряко от
Съществуващото замърсяване (което в рамките на тази Клауза означава
съществуващо или възникнало преди Началната дата на Концесията), като
се съгласява да обезщети Концесионера и да предпази Концесионера от
понасяне на вреди от и срещу всяка отговорност, понесена от или
възникнала за Концесионера като пряк резултат от въздействието на
всякакво Съществуващо замърсяване и за отстраняването на подобно
Съществуващо замърсяване, както и да обезщети Концесионера за всички
Загуби, понесени от Концесионера, като пряк резултат от Съществуващото
замърсяване и неговите последици. Това задължение на Концедента се
прилага и като задължение на Концесионера при прекратяване на
Концесионния договор, независимо от основанията за прекратяване, и при
съответно прилагане на текстовете по-долу.

8.1.2

Като част от Предварителните условия, Концесионерът и Концедентът
извършват подробна Оценка на обекта от страна на независима реномирана
фирма, избрана от Концесионера и одобрена от Концедента (което
одобрение не може да бъде неоснователно отказвано или забавяно), за да
се оцени и опише подробно всяко Съществуващо замърсяване, да се
очертаят границите му и да се извърши оценка на здравния и екологичен
риск въз основа техническото задание за тази Оценка на обекта, което е
приложено като Приложение 19 (Екологична и социална оценка на обекта
– техническо задание). Страните се съгласяват, че тази Оценка на обекта не
представлява екологичен одит или оценка на въздействието върху околната
среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда, и че разходите
за извършването на Оценката на обекта се поемат от Концесионера, както
и че Оценката на обекта подлежи на преглед и коментари от страна на
Концедента.

8.1.3

Концесионерът отговаря за отстраняването на Съществуващото
замърсяване, установено според горепосочената Оценка на обекта, като
Концедентът същевременно отговаря за разумните разходи за работата по
отстраняването, извършена от Концесионера, при спазване на условията,
посочени в Клауза 8.1.4 (Съществуващо замърсяване).

8.1.4

Задължението на Концедента да обезщети Концесионера съгласно Клаузи
8.1.1 – 8.1.3 (Съществуващо замърсяване) се прилага само до степента, до
която:
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8.2

(a)

Концесионерът предяви Претенция за възстановяване на всички
понесени разходи, разноски, Загуби, щети, санкции и глоби, в
рамките на тридесет и шест (36) месеца от Началната дата на
Концесията;

(b)

Концесионерът предостави доказателства, удовлетворителни по
разумен начин за Концедента, относно щетите, произтичащи от
Съществуващото замърсяване, и всички понесени Загуби;

(c)

Концесионерът и неговите представители, служители и
изпълнители са ограничили всички Загуби, възникващи в резултат
на Съществуващото замърсяване, като обезщетението няма да се
прилага, доколкото Концесионерът и неговите представители,
служители и изпълнители и изпълнители не са предприели такива
действия.

8.1.5

Ако Концесионерът получи уведомление за Претенция във връзка със
Съществуващо замърсяване, той трябва да уведоми Концедента в срок до
тридесет (30) дни от датата на получаване на известието за такава
Претенция.

8.1.6

Ако е налице забавяне или увеличение на разходите за изпълнение на
Неотложни Строителни дейности вследствие на Съществуващо
замърсяване и при условие, че Съществуващото замърсяване оказва
съществено негативно влияние (или вече съществено неблагоприятно е
повлияло) върху изпълнението на такива Неотложни Строителни дейности,
с продължителност, която като в своята съвкупност е по-дълга от
деветдесет (90) дни спрямо Крайната дата на Неотложните Строителни
дейности, като тази дата може да е била променена и/или ревизирана в
съответствие с настоящия Договор, тогава такова събитие ще представлява
Събитие за обезщетяване и/или Освобождаващо от отговорност събитие,
като ще се прилагат Клауза 34 (Събития за обезщетяване - възстановяване
на икономическия баланс) и/или Клауза 35 (Освобождаващи от
отговорност събития), освен ако условията, посочени в Клауза 8.1.4
(Съществуващо замърсяване) не са изпълнени.

Екологични и социални задължения
Без да се засягат други разпоредби на настоящия Договор, Концесионерът трябва
по всяко време на Срока на Концесията да спазва Законодателството в областта на
защита на околната среда, опазване на човешкото здраве, социалните и трудовите
аспекти. В допълнение, Концесионерът през целия Срок на Концесията изцяло
спазва Приложимите Екологични и Социални Стандарти (доколкото такива
стандарти допълват Законодателството), които заедно със Законодателството
представляват "Екологични и социални задължения". Като част от спазването на
Екологичните и социални задължения, Концесионерът ще разработи Система за
екологично и социално управление, както е посочено в Клауза 8.3 (Система за
екологично и социално управление (СЕСУ)). Концедентът пряко контролира
спазването на Екологичните и социални задължения от страна на Концесионера.
По-конкретно, но не само, Концесионерът се задължава да:
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8.3

8.2.1

бъде в съответствие и да осигурява съответствието на Летищните услуги и
Строителните дейности, предложени за изпълнение според предвиденото
във всеки Одобрен генерален план и всеки Одобрен план за възстановяване
и Одобрен план за ремонтни дейности, представен според настоящия
Договор, с изискванията на Законодателството в областта на защита на
околната среда, опазване на човешкото здраве, социалните и трудовите
аспекти, както и Приложимите Екологични и Социални Стандарти;

8.2.2

гарантира, че неговото поведение:
(a)

не поставя Концедента, нито Държавата в нарушение на
Законодателството в областта на околната среда, опазване на
човешкото здраве, социалните и трудовите аспекти; или

(b)

няма да причини в рамките на една (1) година от края на Срока на
Концесията поставянето на Концедента или Държавата в
нарушение на Законодателството в областта на защита на околната
среда, опазване на човешкото здраве, социалните и трудовите
аспекти (като релевантни са Законодателството в областта на
защита на околната среда, опазване на човешкото здраве,
социалните и трудовите аспекти непосредствено преди края на
Срока на Концесията и като не се вземат под внимание промените,
приети в Законодателството в областта на защита на околната
среда, опазване на човешкото здраве, социалните и трудовите
аспекти, които могат да настъпят след края на Срока на Концесията,
при условие, че Концедентът действа като разумен оператор).

Система за екологично и социално управление ("СЕСУ")
8.3.1

Концесионерът трябва да разработи, внедри и поддържа Система за
екологично и социално управление ("СЕСУ") в съответствие със
Законодателството и Приложимите Екологични и Социални Стандарти.
СЕСУ се разработва от Концесионера и се одобрява от Концедента, като
част от Предварителните условия.

8.3.2

СЕСУ може да е или самостоятелна система или част от общата
интегрирана система за управление/система за управление/осигуряване на
качеството, като например ISO 9001, ISO 14001:2004 или подобна, при
условие че са включени следните елементи:
(a)

комплексна политика, посочваща принципите, включително
препратка към приложимите аспекти на Приложимите Екологични
и Социални Стандарти и Добрите индустриални практики, за
постоянно управление на екологичните и социалните рискове и
въздействия по организиран начин;

(b)

организационен капацитет и компетентност за реализиране на
СЕСУ и процес за изграждане на вътрешен капацитет по
екологични и социални въпроси;

(c)

процес за идентифициране на екологичните и социалните рискове
и въздействия, свързани с Концесията, за целия Срок на
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Концесията. Процесът на оценка е съизмерим със степента и
мащаба на дейностите;

8.3.3

(d)

Плановете за екологично и социално управление и мониторинг
("ПЕСУМ"), които да определят мерки и действия за ограничаване
и за подобряване на изпълнението, които са насочени към
идентифициране на екологични и социални рискове и въздействия,
както и да определят подробен график за изпълнение на
конкретните мерки и дейностите по мониторинга за измерване на
ефективността на изпълнението им. Програмите се състоят от
документирано съчетание на оперативни процедури, практики,
планове и съответните доказателствени документи;

(e)

процес за ангажиране на заинтересованите страни, с механизъм за
получаване и адресиране на оплаквания от засегнатите общности;

В допълнение, разработването на ПЕСУМ следва да се води от Принципите
и насоките за екологично и социално управление, съдържащи се в
Приложение 20 (Принципи и насоки за екологично и социално управление),
като Концесионерът следва да обосновава всяко евентуално отклонение от
тях. Всеки план съдържа под-планове за строителство и експлоатация,
според приложимото, и трябва да е адаптиран към всеки етап (експлоатация
и всяка от съответните Строителни дейности, които ще се разработват от
Концесионера). Доколкото има вероятност към Началната дата на
Концесията някои планове и процедури да не са необходими, например
тези във връзка със Строителните дейности, Концесионерът следва да
подготви работна програма за разработване на тези планове, които
впоследствие следва да се разработят напълно най-късно тридесет (30) дни
преди да бъде необходимо изпълнението им, например за плановете,
свързани със Строителните дейности – тридесет (30) дни преди началото на
подготвителните/строителните дейности на терен.
ПЕСУМ включват като минимум:
(a)

План за управление на безопасността на цялото Летище, включващ
(A)

Система за управление на безопасността ("СУБ"), както е
описана в програмата за превенция на злополуки на ICAO;

(B)

Планове за подготвеност и реакция при аварийни ситуации
според Регламентите за сертифициране, техните Правила за
изпълнение, Стандартите и правилниците на EASA и,
доколкото не са обхванати от тях, ICAO (програмата за
превенция на злополуки на ICAO и наръчника за летищни
услуги на ICAO);

(C)

План за безопасност на хората и пожарна безопасност,
обхващащ всички аспекти на Приложимите Екологични и
Социални Стандарти и включващ стандартни оперативни
процедури и процедури за поддръжка по отношение цялото
противопожарно оборудване и система, процедури за
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евакуация, процедури за тренировки, за информираност на
персонала и обществеността, подробности за ролите и
отговорностите за идентификация и ограничаване на
структурни и пожарни рискове ("План за безопасност на
хората и пожарна безопасност");
(b)

План за управление на здравето и безопасността на работното място
("ЗБРМ"), който да насочва всички дейности на Обекта на
Концесията по време на строителството и експлоатацията.
Изискванията като минимум включват:
(A)

Анализ на специфичните опасности по длъжности и задачи,
средства за контрол за всички дейности

(B)

Предоставяне на средства за лична защита ("СЛЗ"),
изисквания към ползването на СЛЗ, налагане на ползването
на СЛЗ;

(C)

Обучение по безопасност за целия персонал на съответния
език, с обхващане на опасностите и протоколите за
безопасност за техните длъжности;

(D)

Специално обучение по конкретни опасности: височинна
работа, работа при изкопи, работа с електричество;

(E)

Записване на данни за инциденти, включително общ брой
работни часове, случаи на загуба на време, сериозни травми,
смъртни случаи и т.н.

(c)

План за управление на повърхностните води, подземните води и
отпадните води (включващ поддръжка на сепаратор за вода/масло
и програма за наблюдение на изпусканията в повърхностните води);

(d)

План за управление на наводнения в съответствие с Приложение 18
(Минимални технически изисквания), като оценката и
разработването на плана следва да се извършат в срок до шест (6)
месеца от Началната дата на Концесията;

(e)

План за управление на шума според Добрите индиструиални
практики, както е в балансирания подход на ICAO. По отношение
смекчаванията, които са свързани с аспекти, пряко управлявани от
други заинтересовани страни или Компетентни органи (напр.
устройство и управление на територията, маршрути за полет и
подходи за пристигане и отпътуване и оперативни ограничения),
Концесионерът се координира със съответните партньори и
реализира корективни мерки, включващи изолация на къщи в
рамките на предварително определена зона съгласно изискванията;

(f)

План за ангажиране на заинтересованите страни, включително
механизъм за подаване на жалби;

(g)

При извършване на СМР и/или премахване на строеж да се
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изготви план за управление на строителни и твърди отпадъци и
отчет за изпълнението му;
(h)

План за управление на азбеста, в съответствие с параграф 2.4 от
Приложимите Екологични и Социални Стандарти и въз основа на
проверката и оценката на състоянието на съдържащите азбест
материали, която следва да се извърши в срок до шест (6) месеца от
Началната дата на Концесията, при спазване на въведените
ограничения, съгласно Регламент (ЕС) 2016/1005 на Комисията от
22 юни 2016 година за изменение на приложение XVII към
Регламент (ЕО) №1907/2006 на Европейския парламент и на
Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали (REACH), по отношение на
азбестови влакна (хризотил), във вписване 6 от приложение XVII
към Регламент (ЕО) №1907^2006 и Регламент (ЕО) №1272/2008
(CLP);

(i)

План за управление на радиоактивните вещества, в съответствие с
параграф 2.6 от Приложимите Екологични и Социални Стандарти;

(j)

План за превенция на замърсяването и потиводействие при разливи;

(k)

План за управление на Опасни вещества, включително инструкции
за ползване на опасни материали или Опасни вещества, които се
съхраняват при работни места, до които всички служители имат
лесен достъп в съответствие с изискванията на Наредбата за реда
и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси
(обн., ДВ, бр. 43 от 7.06.2011г.) при предвиждане на технически,
управленски и организационни мерки за осигуряване на
безопасно съхранение на опасните химични вещества, които
следва да се използват в съответствие с мерките за контрол на
експозицията, посочени в информационните листове за
безопасност (ИЛБ) и инструкциите за безопасна употреба.

(l)

По отношение изпълнители на експлоатационни и строителни
дейности - План за управление на Изпълнители/Подизпълнители за
управление на изпълнителите екологично, социално, здравно и
безопасно ("ЕСЗБ") планиране и изпълнение, който като минимум
включва:
(A)

Включване на всички релевантни изисквания на ПЕСУМ в
договорите с изпълнители/Подизпълнители (по-конкретно,
изискванията по ЗБРМ се приемат от всички
изпълнители/подизпълнители според случая);

(B)

Ясно възлагане на ЕСЗБ отговорностите на Концесионера и
изпълнителите;

(C)

Доклади на изпълнителите, които позволяват на
Концесионера да включи съответните данни в докладите
към Компетентните органи, както и да се даде възможност
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за корективни действия;
(D)

(m)
8.3.4

8.4

Верификация на обучението и/или надлежни документи за
квалификация
на
персонала/ръководителите
на
изпълнителя, отговарящи за ЕСЗБ;

Възлагане на изготвяне на План за управление на строителните
отпадъци (ПУСО) и отчет за изпълнението му.

Концесионерът ще изготви, в съответствие със Законодателството, и поконкретно в съответствие с Регламентите за сертифициране и техните
Правила за изпълнение, план за управление на персонала по сигурността
(нает или договорен от Концесионера) – този план се основава на оценката
на Концесионера за рисковете от организацията на сигурността спрямо
Служителите и обществеността, като включва кодекс за поведение на
персонала по сигурността, в съответствие с приложимите стандарти по
околната среда и безопасността и Добрите индустриални практики.
Концесионерът ще се координира и ше си сътрудничи със съответните
Държавни органи и EASA в това отношение.

Оценка на екологичното и социалното въздействие
8.4.1

Като част от процеса на СЕСУ за идентифициране на екологичните и
социалните рискове и въздействия, Концесионерът изготвя Оценка на
екологичното и социалното въздействие за Летищните услуги и всички
предложени за изпълнение Строителни дейности, както са определени във
всеки Одобрен генерален план и всеки Одобрен план за ремонтни дейности,
които причиняват значителни промени в Летищната структура и/или
дейности. Оценката на екологичното и социалното въздействие е
съизмерима със степента на Строителните дейности, както и рисковете и
въздействията, за които основателно може да се очаква, че ще бъдат
свързани с изпълнението на Строителните дейности (т.е. пълна оценка на
екологичното и социалното въздействие или ограничена или фокусирана
оценка на въздействието).

8.4.2

Както е посочено по-горе, първата Оценка на екологичното и социалното
въздействие се изисква в рамките на подготвянето на СЕСУ като част от
Предварителните условия, посочени в Клауза 8.3.1 (Система за екологично
и социално управление (СЕСУ)). По-нататъшни Оценки на екологичното и
социалното въздействие ще се изискват при изтичането на всеки
петгодишен период, освен ако актуализирана такава трябва да бъде
изготвена като част от Актуализиран генерален план.

8.4.3

Първоначалната Оценка на екологичното и социалното въздействие за
Първоначалния генерален план и Плана за Неотложните ремонтни
дейности посочва подробно екологичните и социалните рискове, свързани
с (i) всички планирани Строителни дейности и Ремонтни дейности, и (ii)
функционирането на новите и модернизираните съоръжения и на
съществуващите съоръжения. Наред с останалите аспекти, Оценката на
екологичното и социалното въздействие включва: оценка на състоянието
на азбеста, мониторинг на излагането на радиоактивност, оценка на
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замърсяването на почви/подземни води, оценка на подземните/наземните
места за съхранение, шума– както и всякакви допълнителни мерки,
необходими за съответствие с Добрите индустриални практики и
Законодателството, както и ICAO, сегашните системи за изпускане на
отпадни и дъждовни води.

8.5

8.4.4

Оценката на екологичното и социалното въздействие за Актуализирания
генерален план и Актуализирания план за Ремонтни дейности се коригира
при съответно прилагане на Клауза 8.4.2 (Оценка на екологичното и
социалното въздействие).

8.4.5

Оценката на екологичното и социалното въздействие се преглежда,
оценява, а ако е необходимо – и одобрява от Концедента. Страните се
договарят, че Строителните дейности могат да бъдат започнати преди
одобряването на съответната Оценка на екологичното и социалното
въздействие, без това да се нарушават изискванията на Законодателството.

Екологични разрешения
Концесионерът подава подава документи и получава необходимите Екологични
разрешения от Компетентните органи преди започване на съответните Строителни
дейности.

8.6

Превенция
Концесионерът гарантира, че той, неговите Подизпълнители, Изпълнителят и
всеки от техните Подизпълнители, в рамките на Екологичните и социалните
задължения, ще използват подходящи ефективни технологии за предотвратяване
(когато е възможно) и по друг начин за свеждане до минимум на всяко замърсяване,
което може да бъде причинено на Околната среда, както и гарантира, че
съхраняването, третирането, изхвърлянето и унищожаването на всички вещества,
генерирани по време на модернизирането, поддръжката и/или експлоатацията на
Концесията или по друг начин на Обекта на Концесията, са такива, които
предотвратяват (когато е възможно) или по друг начин минимизират всяко
замърсяване, което може да бъде причинено на околната среда или на хората или
на други живи организми от такива вещества

9

СЛУЖИТЕЛИ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

9.1

Основни принципи на трудова заетост – прехвърляне на Служители
9.1.1

Страните се съгласяват, че прехвърлянето на Служители се извършва
съгласно Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по неговото
прилагане.

9.1.2

Съответно, от Началната дата на Концесията, Концесионерът трябва да
наеме на трудов договор всеки Служител при същите условия на заетост,
включително същото заплащане и социални придобивки като тези,
предоставени на този Служител от Настоящия оператор, и на същата
служебна длъжност като заеманата от този Служител непосредствено
преди Началната дата на Концесията.
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9.2

9.3

9.1.3

Горепосочената Клауза 9.1.2 (Общи принципи на трудова заетост) няма да
се прилага, доколкото изрично е договорено друго между Концесионера и
този Служител в съответствие със Законодателството или доколкото
Служителят едностранно прекрати своя трудов договор.

9.1.4

Без това да засяга индивидуалната и солидарната отговорност на
Настоящия оператор и Концесионера по отношение на прехвърлените
Служители,
всички
задължения,
произтичащи
от
трудовите
правоотношения на Служителите, които са в сферата на работодателя и са
възникнали преди Началната дата на Концесията, се поемат от Настоящия
оператор, а всички задължения, които са в сферата на работодателя и
възникват или стават изискуеми от Началната дата на Концесията нататък,
се поемат от Концесионера. Настоящият оператор също така носи
отговорност за всички задължения, включително, но не само, Претенции
или съдебни спорове във връзка със Служител, съществуващи към
Началната дата на Концесията или произтичащи от събитие, настъпило или
възникнало преди Началната дата на Концесията, и ще покрие всички
разходи, свързани с това, включително, но не само, данък върху доходите
на физическите лица и задължителни социално осигурителни вноски и
лихви за публични задължения, доколкото е приложимо, компенсации или
обезщетения при прекратяване на трудови договори, както и обезщетения
при съкращения.

9.1.5

Концедентът не носи отговорност, ако част от Служителите или всички
Служители не приемат да продължат да работят за Концесионера на
Летището след Началната дата на Концесията.

9.1.6

Преди Началната дата на Концесията, Концедентът (независимо дали пряко
или чрез Настоящия оператор), ще предостави на синдикатите съответната
информация относно смяната на работодателя, като Концедентът
гарантира, че Настоящият оператор ще уведоми писмено всеки Служител
за прехвърлянето на неговия трудов договор, преди Началната дата на
Концесията.

Ключов персонал
9.2.1

Страните се договарят, че Концесионерът има право по своя преценка да
назначи Ключов персонал, което право на преценка трябва да бъде уредено
в Устава и Споразумението между Акционерите.

9.2.2

Страните също се договарят, че Акционерът Летищен оператор има
правото да посочи главния изпълнителен директор и главния оперативен
директор на Концесионера.

9.2.3

Концесионерът следва да назначи отговорен ръководител и да определи
лица, които да отговарят за изпълнението на изискванията на Регламентите
за сертифициране.

Квалификация
Без да се засягат разпоредбите на Клауза 9.1 (Общи принципи на заетост),
Концесионерът се задължава на свой собствен риск, разходи и разноски:
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9.4

9.3.1

да наеме или да ангажира по друг начин като персонал необходимия брой
квалифицирани служители, притежаващи необходимия опит и достатъчно
обучение и сертификация за експлоатацията на Летището и извършването
на Концесионните дейности;

9.3.2

да осигури безопасни и здравословни условия на труд на Служителите, в
съответствие със задълженията си по отношение на здравето и
безопасността съгласно настоящия Договор, в съответствие със
Законодателството, Приложимите Екологични и Социални Стандарти и
Добрите индустриални практики;

9.3.3

да предоставя редовни, продължаващи обучения и професионални
програми за своите служители и друг ангажиран от него персонал в
съответствие с ръководствата за обучение, одобрени от Компетентния
орган и с Добрите индустриални практики.

Повторно прехвърляне на Служители
9.4.1

Концесионерът няма да има право да променя без съгласието на
Концедента (съгласието не може да бъде неоснователно отказвано или
забавяно) условията на трудовото правоотношение на Служителите като
увеличава паричните трудови възнаграждения или незадължителните
социални придобивки и пенсионни осигуровки на Служителите или като
цяло няма право да изменя разпоредбите на трудовите договори, което би
довело до по-благоприятни условия за Служителите и по-обременителни
такива за съответния работодател; когато такива промени или изменения:
(a)

за пръв път влизат в сила през последните две (2) години, преди
Датата на изтичане, освен ако:
(A)

това е част от обичайното осъществяване на стопанската
дейност; и

(B)

когато заедно с друго изменение или допълнение към
условията на трудовото правоотношение на даден
Служител, които влизат в сила по всяко време на този
период, представляват увеличение на заплащането на
Служителя с не повече от процентното увеличение на
Индекса между месеца, за който такъв Индекс е бил
публикуван последно към момента на изменението или
допълнението, и месеца, който е двадесет и четири (24)
месеца преди този месец; или

(b)

които водят до невъзможност трудовото правоотношение да се
прекрати от работодателя в срок дванадесет (12) месеца от Датата
на изтичане; или

(c)

които се отнасят до плащането или предоставянето на
непропорционални компенсации, предизвикани от прекратяване на
трудовото правоотношение при или след прекратяването на
настоящия Договор; или
101

9.4.2

9.5

(d)

влизат в сила след Датата на изтичане; или

(e)

възпрепятстват такъв Служител да работи за Настоящия оператор
или негов правоприемник или да изпълнява задълженията,
изпълнявани от този служител за Концесионера, непосредствено
преди изтичането или прекратяването на настоящия Договор.

Концесионерът няма право да увеличава или намалява през последните две (2)
години, преди Датата на изтичане, без съгласието на Концедента (съгласието
не може да бъде неоснователно отказвано или забавяно), броя на Служителите,
така че (i) общият брой на Служителите или общите разходи годишно (с
техните Индексации) на Концесионера за наемане на всички Служители да се
увеличи, или (ii) общият брой на Служителите да се намали; във всеки от
случаите (i) и (ii), с повече от пет процента (5%) през този период от броя или
годишните разходи, съществуващи в годината, непосредствено предхождаща
последните две (2) години, преди Датата на изтичане.

Политика по човешките ресурси
9.5.1

Концесионерът ще разработи и внедри Политика по човешките ресурси и
План за управление, в съответствие с изискванията на Законодателството
и Приложимите Екологични и Социални Стандарти, които насърчават
осигуряването на справедливи, безопасни и здравословни условия на труд,
равни възможности и недопускане на дискриминация на Служителите.
Концесионерът ще предоставя на Служителите документирана
информация, която е ясна и разбираема, относно техните права съгласно
националното трудово законодателство и приложимите колективни
договори, включително правата им, свързани с работното време,
заплащането, управлението на оплаквания, извънредния труд,
изискванията за здраве и безопасност на работното място, компенсациите
и придобивките, при започване на трудовото правоотношение.

9.5.2

В съответствие с Екваториалните принципи – Приложение III - Работна
сила и условия на труд, преди да пристъпи към масови уволнения,
Концесионерът ще извърши анализ на техните възможни алтернативи. Ако
анализът не установи приложими алтернативи, ще бъде изговен и
приложен план за ограничаване на неблагоприятните ефекти от масовото
уволнение върху Служителите. Планът ще се основава на принципа
недискриминиране и ще отразява консултациите на Концесионера със
Служителите, техните организации, а където е уместно – и
Държавата/Концедента, при спазване на колективните трудови договори.
Концесионерът ще спази всички законови и договорни изисквания,
свързани с уведомяване на публичните органи и с предоставяне на
информация и провеждане на консултации с работниците и техните
организации.

9.5.3

Концесионерът гарантира, че всички Служители своевременно ще бъдат
уведомени за уволнение и изплащане на обезщетгенията, предвидени в
Законодателството и колективните трудови договори. Всички дължими
плащания, социално-пенсионни осигуровки и непарични доходи ще бъдат
изплатени на Служителите (i) преди или в деня на прекратяване на
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трудовото правоотношение, (ii) когато е уместно – в полза на Служителите,
или (iii) изплащането ще бъде извършено в график, договорен чрез даден
колективен договор. Когато плащанията се извършват в полза на
Служителите, на последните се представят доказателства за съответните
плащания.
10

ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ НА ЛЕТИЩЕТО

10.1

Здраве и безопасност – общи положения
10.1.1 Общи задължения на Концесионера относно здравето и безопасността
Концесионерът извършва Концесионните дейности в съответствие със
Законодателството, Добрите индустриални практики, Приложимите
Екологични и Социални Стандарти и Наръчника на ICAO за управление на
безопасността.
10.1.2 Специфични задължения
В рамката, предвидена от Клауза 10.1.1 (Общи задължения на
Концесионера относно здравето и безопасността) и Клауза 8.3 (Система за
екологично и социално управление (СЕСУ)), Концесионерът ще гарантира
за Срока на Концесията:
(a)

безопасността на всички лица, които се намират в Летището или в
Обекта
на
Концесията,
при
нормални
обстоятелства
(предотвратяване), както и в случай на инцидент или Аварийна
ситуация, включително назначава Инженер по безопасност на хора
и пожарна безопасност и Ръководител по безопасността съгласно
Клауза 10.3 (Инженер по безопасност на хората и пожарна
безопасност) и в съответствие със Минималните технически
изисквания, изложени в Приложение 18 (Минимални технически
изисквания);

(b)

съответствието на системата за експлоатация и поддръжка с всички
правила за безопасност, които са в сила в даден момент;

(c)

безопасността и издръжливостта на Летището по всяко време в
съответствие със Минималните технически изисквания, посочени в
Приложение 18 (Минимални технически изисквания);

(d)

Концесионерът трябва да изпълни всички подходящи мерки за
намаляване на риска от присъствие на птици и други животни на
територията на Летището или в неговите околности;

(e)

Концесионерът се задължава да изпълнява всички необходими
мерки за предотвратяване на случаен или умишлен достъп на
неупълномощени лица до зоните на Летището и Обекта на
Концесията, които са контролирани зони и зони за безопасност с
ограничен достъп съгласно Законодателството. Концесионерът
осигурява и поддържа на свои разноски също така външна ограда и
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други ограждения или бариери за защита на сградите и
инфраструктурата вътре или около Обекта на Концесията, в
съответствие със Законодателството, включително Стандартите и
препоръчителните практики на ICAO по управление на
безопасността, Стандартите и регламентите на EASA, Добрите
индустриални практики и всички национални политики за
авиационна сигурност;

10.2

(f)

Концесионерът се ангажира да предоставя и поддържа Обекта на
Концесията и Концесионните активи в добро и надеждно състояние
в съответствие със Законодателството, включително Стандартите и
препоръчителните практики на ICAO по управление на
безопасността, Стандартите на EASA, Добрите индустриални
практики и всички национални политики за авиационна сигурност.
Оборудването и активите, необходими за поддържане на
необходимото ниво на безопасност и сигурност, трябва да са в
адекватно количество и качество в съответствие с Минималните
технически изисквания;

(g)

Концесионерът, чрез Ръководителя по безопасност, трябва да
провежда Проиграване на аварийни ситуации в Летището, на
редовни интервали от време, които да са предвидени в
Ръководството за управление и експлоатация на Летището.
Проиграването на аварийни ситуации се извършва с участието на
Службите за аварийни ситуации и съответния персонал на
Концесионера, и доколкото е възможно, то трябва да се извършва
така, че да се сведе до минимум неудобството за Пътниците и
Ползвателите на Летището; и

(h)

Всякакви нови сгради и предвидени за ремонт съществуващи
сгради, които са достъпни за обществеността, се проектират,
изграждат и експлоатират при пълно съответствие с местните
строителни кодекси, местните правила на противопожарните
служби, местните законови/застрахователни изисквания, а също и
според международно приетия стандарт за безопасност на хората и
пожарна безопасност (БХПБ), посочен в Приложимите Екологични
и Социални Стандарти.

Аварийни ситуации – Авариен план на Летището
10.2.1 Концесионерът се задължава да представи първоначален Авариен план на
Летището като част от изпълнението на неговите Предварителни условия,
както е посочено в Част A на Приложение 5 (Предварителни условия), в
съответствие с Бизнес плана, представен с Офертата. Концесионерът
приема, че за целия Срок на Концесията всяко последващо изменение на
Аварийния план на Летището ще изисква одобрението на Концедента
(което одобрение не може да бъде неоснователно отказвано или забавяно),
като в това отношение Концесионерът сътрудничи с Компетентните
органи.
10.2.2 Концесионерът се задължава, при наличие на Аварийна ситуация на
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Летището, включително:
(a)

злополука или друга Аварийна ситуация, която изисква незабавна
реакция;

(b)

откриването на непосредствена опасност от произшествие или
терористичен акт;

(c)

опасни деформации на настилките на летателната зона на
Летището; или

(d)

ситуация, която застрашава безопасността
Ползвателите или персонала на Летището;

на

Пътниците,

да предприема всички необходими мерки и да оказва съдействие на
Компетентните органи при изпълнение на задълженията си, с цел
осигуряване на безопасни условия за Пътниците и Ползвателите, Летището
и Третите лица. Концесионерът се задължава напълно да спазва
съответното Законодателство (включително но не само Регламентите за
сертифициране, техните Правила за изпълнение, Стандартите и
правилниците на EASA и Стандартите и препоръчителните практики на
ICAO по управление на безопасността). В този смисъл, изпълнението на
Концесионера ще се измерва според КПИ в Приложение 6 (КПИ –
Измерване на изпълнението).
10.2.3 При Аварийна ситуация, Концесионерът осигурява предоставянето на
спасителни и противопожарни услуги, линейки и други съоръжения,
оборудване и персонал за Аварийни ситуации, както и предоставянето на
необходимите услуги от Службите за аварийни ситуации, като всичко това
е в съответствие с Аварийния план на Летището. Концесионерът също така
уведомява Концедента в съответствие с Клауза 10.2.5 (Аварийна ситуация
– Авариен план на Летището).
10.2.4 Ако Концедентът счете, че няма достатъчно време, или че Концесионерът
не е в състояние да ограничи или незабавно да реагира в Аварийната
ситуация, или ако Концедентът не е уведомен надлежно или ако
Концесионерът не реагира правилно в Аварийната ситуация в рамките на
срок, който Концедентът смята за подходящ, то последният може да
предприеме действия, каквито сметне за необходими, за да ограничи или
да предотврати подобна заплаха, включително, но не само, закриване или
спиране на дейностите на Летището. Концесионерът обезщетява
Концедента за всякакви документирани вреди, разходи и разноски,
направени от Концедента в хода на действие, в съответствие с тази Клауза
10.2.4 (Аварийна ситуация – Авариен план на Летището).
10.2.5 Без това да засяга законовите му задължения за отчитане, Концесионерът
изговя обяснителен доклад за настъпването на всеки съществен инцидент,
произшествие или Аварийна ситуация на Летището, като на Концедента,
ГД ГВА или друг Компетентен орган, на Ръководителя по безопасност и
Инженера по безопасност на хората и пожарна безопасност се изпраща
предварително уведомление в рамките на двадесет и четири (24) часа от
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настъпването на Аварийната ситуация, както и окончателен доклад за
същата в срок до тридесет (30) дни от настъпването й. Ако в допълнение на
това от даден Компетентен орган е изготвен официален доклад от
разследване, анализиращ обстоятелствата на инцидента или злополуката,
или заключенията, които могат да се направят от него, в рамките на
едномесечен срок от датата на получаването на такъв доклад,
Концесионерът трябва да го препрати на Концедента, ГД ГВА или друг
Компетентен орган на Службите за аварийни ситуации.
10.3

Инженер по безопасност на хората и пожарна безопасност
10.3.1 В разумен срок преди разработване на Плана за безопасност на хората и
пожарна безопасност (според Клауза 8.3.3 (Система за екологично и
социално управление (СЕСУ)), въз основа на Бизнес плана, представен с
Офертата. Концесионерът назначава Инженер по безопасност на хората и
пожарна безопасност ("Безопасност на хората и пожарна безопасност"),
който е местно или чуждестранно дружество/лице, независимо от
Концесионера и неговите Подизпълнители, и който е специализиран в
предоставянето на услуги, като например Генерални планове за БХПБ,
Проектна документация за БХПБ, програми за управление на промените,
планове за поддръжка и изпитвания, в най-добрия случай в контекста на
строителството и експлоатацията на летища.
10.3.2 Задължения на Инженера по безопасност на хората и пожарна безопасност
Без това да намалява законовите и договорни задължения на Концесионера,
Инженерът по безопасност на хората и пожарна безопасност изготвя
базиран на рисковете преглед на съществуващите терминали и
Съоръжения, достъпни за обществеността. Констатациите от прегледа се
използват от Концесионера за изготвяне на план за действия със срокове и
за реализиране на системни подобрения в управлението на БХПБ при
Летището. Техническо задание за такъв преглед са (i) Регламентите за
сертифициране, техните Правила за изпълнение, Стандартите и
правилниците на EASA, (ii) съответните Стандарти и препоръчителни
практики на ICAO по управление на безопасността, и (iii)
Законодателството.
Прегледът на БХПБ при Летището също така идентифицира всякакви
дейности при Летището, които с оглед на безопасността на хората и
пожарната безопасност не са отговорност на Концесионера, като осигурява
надлежното управление на сферите с припокриване на отговорностите в
това отношение.
Инженерът по безопасност на хората и пожарна безопасност също така
изготвя Генерален план за безопасност на хората и пожарна безопасност по
отношение изграждането на нови сгради или ремонта на съществуващи
такива, които са достъпни за обществеността, извършва преглед на
всякакви изготвени Проекти за строителство и има правото да отправя
коментари или предложения във връзка с всички аспекти на безопасността
на хората и пожарната безопасност.
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При завършването на всякакви Строителни дейности, Концесионерът
издава уведомление към Инженера по безопасност на хората и пожарна
безопасност с изискване за присъствието му при Обекта на Концесията на
датата/датите, посочена/посочени във съответното уведомление, с цел
извършване на необходимите проверки за определяне на това дали
съответните Строителни дейности са в съответствие с Генералния план за
безопасност на хората и пожарна безопасност.
Ако по време на тези задачи бъдат установени несъответствия, Инженерът
по безопасност на хората и пожарна безопасност изготвя доклад за тях, в
който се посочват дефектите и недостатъците, като изпраща копия от него
на Концесионера. Концесионерът отстранява и поправя съответните
дефекти или недостатъци, след което се извършва проверка в съответствие
с Клауза 26 (Строителни дейности). Тази процедура се повтаря толкова
пъти, колкото са необходими за коригиране на дефектите и недостатъците.
Инженерът по безопасност на хората и пожарна безопасност също така
изготвя цялостния План за безопасност на хората и пожарна безопасност
при Летището, който обхваща всички Летищни услуги, които са
отговорност на Концесионера, в съответствие с (i) международно приетия
стандарт за БХПБ, както е посочен в Приложимите Екологични и Социални
Стандарти, (ii) съответните Стандарти и препоръчителни практики на
ICAO по управление на безопасността, и (iii) Законодателството. Този план
е част от задълженията по Клауза 10.1.2 (Специфични задължения).
10.4

Ръководител по безопасността
На или преди Началната дата на Концесията, Концесионерът назначава
Ръководител по безопасност. Задълженията на Ръководителя по безопасност
включват задълженията, посочени в Регламентите за сертифициране.
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ЧАСТ VII АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ, КАПИТАЛОВО И ДЪЛГОВО
ФИНАНСИРАНЕ
11

КОНЦЕСИОНЕР

11.1

Учредяване на Концесионера
11.1.1 Концесионерът е учреден като проектно дружество/юридическо лице, с
регистриран акционерен капитал от [посочване на изисквания първоначален
акционерен/дружествен капитал], като правната му форма е [дружество с
ограничена отговорност/акционерно дружество] [текстът ще бъде
адаптиран спрямо действителната структура] съгласно [българското
законодателство/законодателството на друга държава членка на ЕС или
ЕИП] [текстът ще бъде адаптиран спрямо действителната структура].
Концесионерът ще запази своето седалище и правна форма непроменени
през целия Срок на Концесията.1
11.1.2 В съответствие с клауза 3.1 (Предмет на концесията) Концесионерът ще
извършва само Концесионни дейности и няма да придобива или прехвърля
дялово участие в друго юридическо лице без съгласието на Концедента.

11.2

Без промени в Устава
С изключение на увеличенията на Акционерния капитал и минималната
капиталова адекватност до размера, посочен в Клауза 12.1 ("Капиталова
инвестиция"), и измененията, които се извършват единствено с цел осигуряване на
съответствие със Законодателството, или за коригиране на очевидни грешки, или
които не оказват съществено влияние върху способността на Концесионера да
изпълнява настоящия Договор, не се допуска изменение на Устава на
Концесионера или Споразумението между Акционерите (ако има такова) без
предварителното писмено съгласие на Концедента (такова съгласие не може да
бъде неоснователно отказвано или забавяно). Във всеки случай, това съгласие се
счита за предоставено от Концедента след изтичането на един (1) месец от
получаването на съответното искане, подадено от Концесионера към Концедента.
Ако е направено изменение на Устава или Споразумението между Акционерите
(ако има такова), което не изисква съгласието на Концедента в съответствие с тази
Клауза, то Концесионерът предоставя на Концедента копие от изменението в
четиринадесет (14) дневен срок след датата на извършване на това изменение,
заверено като "копие вярно с оригинала" от служител на Концесионера.

12

АНГАЖИМЕНТИ НА АКЦИОНЕРИТЕ И НА ТРЕТИТЕ ЛИЦА
Концесионерът се задължава да осигури Първоначалните Акционери, както и
всеки следващ Акционер (съгласно Клауза 13), да изпълняват ангажимента на
акционерите, както е посочено в Приложение 11а (Ангажимент на Акционерите).

Бележка към българската версия: В рамките на Клаузи 11, 12 и 13, както и навсякъде другаде в
текста на Концесионния договор, където е приложимо, дефинираните понятия и свързаните с тях
текстове, които са в зависимост от вида на дружеството на Концесионера, ще бъдат адаптирани
спрямо действителната правноорганизационна форма и структура на Класирания на първо място
Участник, респ. Проектното дружество, с което се сключва Концесионният договор.
1
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Концесионерът също така ще осигури всяко Трето лице Летищен оператор и всеки
правоприемник (съгласно Клауза 13) да подпише ангажимент съгласно
Приложение 11b (Ангажимент на Третото лице Летищен оператор), както и
всяко Трето лице, предоставящо финансови възможности (както е дефинирано в
Приложение 11c) и всеки правоприемник (съгласно Клауза 13), да подпише
ангажимент съгласно Приложение 11c (Ангажимент на Третото лице
предоставящо финансови възможности). Всички Приложения от 11а до 11c
съставляват част от Предварителните условия (Част А).
12.1

Капиталова инвестиция
12.1.1 Всеки Първоначален Акционер ще изпълнява задължението си по
изплащането на Концесионера на онази част от Капиталовата инвестиция,
която е отредена на такъв Първоначален Акционер, на или преди датите и
в размера, посочен във Финансовия модел.
12.1.2 Общият минимален собствен капитал, за избягване на съмнение – изчислен
при отчитане на акционерния (дялов) капитал, премийните резерви и Дълга
към Акционерите, ще бъде в размер на 200,000,000 лв. (с думи: двеста
милиона български лева).
12.1.3 Без това да засяга изискванията за минимален капитал съгласно
Законодателството, Страните приемат, че посочения по-горе минимален
собствен капитал ще бъде поддържан при първоначалното равнище от
200,000,000 лв. (с думи: двеста милиона лева) за периода от Началната дата
на Концесията до момента, в който Терминал 3 започне да функционира
пълноценно (удостоверено със съответното влязло в сила Разрешение за
ползване). След това, Концесионерът има право да намали капитала до
100,000,000 лв. (с думи: сто милиона лева).
12.1.4 Страните се договарят, че в рамките на наложените от Законодателството
ограничения, Първоначалните акционери и всеки бъдещ Акционер ще
определят съотношението между Акционерния капитал на Концесионера,
и Дълга към Акционерите по свое усмотрение.
12.1.5 Концесионерът доказва всяко внасяне на капитал:

12.2

(a)

по отношение на сумата, посочена като Акционерен капитал - чрез
предоставяне на Концедента на заверено копие от всички правни
документи, които са представени на компетентния търговски
регистър (*) съгласно Законодателството, в случай на увеличаване
на Акционерния капитал;

(b)

по отношение на сумата, посочена като Дълг към Акционерите чрез предоставяне на Концедента на счетоводните книги на
Концесионера, заедно с удостоверение от дипломиран/и експертсчетоводител/и на Концесионера.

Максимален размер на отговорността
Страните се съгласяват, че Максималният размер на отговорността, посочен в
Приложения 11а и 11c, съставлява общо ограничение на отговорността на
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Акционерите и/или Третите лица, предоставящи определени способности/ресурси,
както е посочено по-горе, при спазване на разпоредбите и условията на съответните
Приложения и Указанието. Страните също се съгласяват, че, в случай, че има
няколко лица, чрез които се доказва финансово и икономическо състояние, както
се изисква съгласно Документацията за концесията, Максималният размер на
отговорността на което и да е Трето лице, предоставящо финансови възможности,
ще съответства на процента от Общата нетна стойност (както е определена в
Документацията за концесията), доказан чрез такова Трето лице.
13

ПРОМЯНА В СОБСТВЕНОСТТА

13.1

Уведомление
13.1.1 Без това да засяга Клауза 11.2 (Без промени в Устава) и Клауза 13.2
(Ограничения върху разпореждането с дялови участия) и без да се засяга
Залога на дялове/акции, разрешен съгласно Клауза 14.2 (Позволени
тежести), Концесионерът уведомява Концедента за всяка предложена
Промяна в собствеността веднага щом това е разумно приложимо, но във
всеки случай най-малко шестдесет (60) дни преди такава Промяна в
собствеността да влезе в сила.
13.1.2 Концедентът потвърждава получаването на уведомлението в съответствие
с Клауза 13.1.1 (Уведомление). Доколкото такава Промяна в собствеността
би била в противоречие с националния интерес на Концедента или поради
причини, свързани с обществения ред, Концедентът може да възрази срещу
подобна Промяна в собствеността в срок до тридесет (30) дни от датата на
получаване на уведомлението, като възражението трябва да е основано на
обективни критерии.

13.2

Ограничения върху разпореждането с дялови участия
13.2.1 Без да се засяга действието на разпоредбите на настоящата Клауза 13.2 и
задълженията за уведомяване по Клауза 13.1.1 (Уведомление), дяловите
участия в Концесионера могат да бъдат прехвърляни по време на
Преходния период между Първоначалните акционери и/или от
Първоначалните акционери на нови акционери, които са Финансови
институции, като Концесионерът информира Концедента за такива
промени предварително чрез изпращане на писмено уведомление до
Концедента, като посочва (i) промените в Акционерния капитал между
Първоначалните акционери или (ii) наименованията и данни за
предложените Финансови институции, които ще се включат в Акционерния
капитал на Концесионера, заедно с информация и документи, изисквани
съгласно клауза 4.1(f) от Документацията за концесията, при условие че във
всеки случай:
(a)

Първоначалните акционери запазват не по-малко от шестдесет
процента (60%) от участието в капитала към Началната дата на
Концесията;

(b)

Акционерът Летищен оператор запазва своята инвестиция в
Акционерния капитал в съответствие с Клауза 13.2.4;
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(c)

Няма нов инвеститор, чието участие да надхвърля двадесет
процента (20%) от целия Акционерен капитал;

(d)

капитализацията на Концесионера съответства на Офертата и
условията по Клауза 12 (Капиталова инвестиция); и

(e)

Концесионерът се съгласява, че всеки такъв нов акционер подлежи
на одобряване от Концедента.

13.2.2 Освен това, без да се засягат разпоредбите на настоящата Клауза 13.2
(Ограничения върху разпореждането с дялови участия) и задълженията за
уведомяване по Клауза 13.1.1 (Уведомление), Първоначалните акционери
ще запазят общо най-малко шестдесет процента (60%) от целия
Акционерен капитал до петата годишнина от Началната дата на
Концесията, плюс всяко забавяне, ако има такова, в завършването на
Неотложните строителни дейности, недължащо се на Събитие за
обезщетяване или Освобождаващо от отговорност събитие.
13.2.3 След изтичането на петгодишния период на блокиране съгласно Клауза
13.2.2 (Ограничения върху разпореждането с дялови участия), за всяко
прехвърляне на акции на Концесионера, което може да доведе до загуба на
Контрол върху Концесионера от страна на Първоначалните Акционери
(колективно) или всеки последващ Акционер, според случая, се изисква
съгласие от страна на Концедента. Съгласието може да бъде отказано само
ако такава промяна засяга обществения ред или националните интереси,
или ако е в противоречие с целта на настоящия Договор, или ако
Акционерът Летищен оператор не може да докаже, че нивото на техническа
и оперативна компетентност и финансова стабилност на новия
Контролиращ Акционер е достатъчна за изпълнението на настоящия
Договор и е в съответствие като минимум с критериите за допускане и
оценка, определени в Документацията за концесията и няма основание за
изключване съгласно Закона за концесиите.
13.2.4 Акционерът Летищен оператор трябва да запази най-малко двадесет на сто
(20%) от Акционерния капитал /даващия право на глас капитал до петата
(5-ата) годишнина от Началната дата на Концесията и десет процента (10%)
от Акционерния капитал /даващия право на глас капитал до по-късното от
(i) десетата (10-ата) годишнина от Началната дата на Концесията или (ii)
две (2) години след откриването на Терминал 3. След изтичането на този
пет-(5-)годишен или десет-(10-)годишен първоначален срок или две (2)
години след откриването на Терминал 3, според случая, за всяко
прехвърляне на акции/дялове на Концесионера от Акционера Летищен
оператор се изисква съгласие от страна на Концедента, което може да бъде
отказано само ако такава промяна засяга обществения ред или
националните интереси, или ако Акционерът Летищен оператор не може да
докаже, че нивото на летищна техническа и оперативна компетентност на
приобретателя на акциите/дяловете, и финансовото му състояние са
достатъчни за изпълнението на настоящия Договор и са в съответствие като
минимум с критериите за допускане и оценка, определени в
Документацията за концесията, и няма основание за изключване съгласно
Закона за концесиите.
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13.2.5 [Забележка: да се включи само в случай, че Трето лице Летищен оператор
е част от структурата.] Третото лице Летищен оператор следва да подпише
ангажимент, съгласно Приложение 11b (Ангажимент на Третото лице
Летищен оператор). Всякаква промяна на Третото лице Летищен
Оператор е допустима само след изтичането на първите пет (5) или десет
(10) години от Срока на Концесията или две (2) години след отварянето на
Терминал 3 (което настъпи по-рано), според случая, и се извършва само със
съгласието на Концедента, което може да бъде отказано само ако такава
промяна засяга обществения ред или националните интереси, или ако
Третото лице Летищен Оператор не може да докаже, че нивото на
летищната техническа и оперативна компетентност и финансовото
състояние на правоприемника е достатъчно за изпълнението на настоящия
Договор, и че е в съответствие като минимум с критериите за допускане и
оценка, определени в Документацията за концесията, и че няма основание
за изключване съгласно Закона за концесиите. Новото Трето лице Летищен
Оператор също следва да подпише ангажимент, съгласно Приложение 11b
(Ангажимент на Третото лице Летищен оператор).
13.2.6 [Забележка: да се включи само в случай, че Трето лице, предоставящо
финансови възможности, е част от структурата.] Третото лице,
предоставящо финансови възможности, следва да предостави ангажимент
в размер, съответстващ на процента от Общата нетна стойност (както е
определена в Документацията за концесията), доказан чрез такова Трето
лице, и да подпише ангажимент, съгласно Приложение 11c (Ангажимент
на Третото лице предоставящо финансови възможности). Всякаква
промяна на Третото лице, предоставящо финансови възможности, се
извършва само със съгласието на Концедента, което може да бъде отказано
само ако такава промяна засяга обществения ред или националните
интереси, или ако Третото лице, предоставящо финансови възможности, не
може да докаже, че финансовото състояние на правоприемника е
достатъчно за изпълнението на настоящия Договор, и че е в съответствие
като минимум с критериите за допускане и оценка, определени в
Документацията за концесията, и че няма основание за изключване
съгласно Закона за концесиите. Новото Трето лице, предоставящо
финансови възможности, следва да предостави ангажимент в размер равен
на неусвоената сума от ангажимента на първоначалното Трето лице,
предоставящо финансови възможности, и да подпише ангажимент,
съгласно Приложение 11c (Ангажимент на Третото лице предоставящо
финансови възможности).
Препратките в Клаузи 13.2.1 до 13.2.5 (Ограничения върху разпореждането с
дялови участия) към "всяко прехвърляне на акции/дялове на Концесионера"
или на "запазване на най-малко * от Акционерния капитал" се счита, че
включват всяко прехвърляне на всяко участие в дружество със специална цел,
чиято единствена цел ще бъде да държи пряко или непряко акциите/дяловете на
Концесионера или да поеме някакво договорно задължение, което би довело или
би могло да доведе, в случай, че бъде изпълнено, до нарушение на Клауза 13.2
(Ограничения върху разпореждането с дялови участия).
13.3

Неприложимост на ограниченията
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Ограниченията, посочени в Клауза 13.2 (Ограничения върху разпореждането с
дялови участия) по-горе, не са приложими:
13.3.1 при прехвърляне на акции/дялове между Първоначалните Акционери към
Свързани лица на Първоначалните Акционери;
13.3.2 когато са извършени по силата на упражняване на каквито и да било права
по силата на залог, създаден като Позволена тежест, или във връзка с
мерките, предвидени в Прякото споразумение (ако има такива); или
13.3.3 във всеки друг случай, при условие че Концедентът (с всички необходими
Разрешения и съгласия) е дал своето предварително писмено съгласие;
винаги при спазване на задълженията за Уведомяване съгласно 13.1 (Уведомление).
13.4

Листване на фондовата борса
Без това да засяга предходните разпоредби, Концесионерът може с
предварителното писмено съгласие на Концедента и в съответствие със
Законодателството да подаде заявление за листване на неговите акции на всеки
признат фондов пазар, като Концесионерът може да емитира акции или да предлага
стари акции или и двете, за да доведе до такова листване.

14

ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ

14.1

Дългово финансиране на Концесията
14.1.1 Концесионерът ще осигури – на свой собствен риск – че във всеки един
момент е налице достатъчно финансиране, независимо дали е под формата
на дълг или собствен капитал, за пълното и правилно изпълнение на
Концесията. Ако такова финансиране не е на разположение на
Концесионера, той подлежи на санкциите, предвидени в Приложение 6
(КПИ – Измерване на изпълнението) по отношение на Бъдещи Строителни
Дейности, като начин за удовлетворение за неспазването от негова страна
на условията на настоящата Клауза 14.1.1 (Дългово финансиране на
Концесията). Концесионерът следва да осигури крайният срок на заемите,
предоставени от Заемодателите, да не надхвърля Срока на Концесията.
14.1.2 Договорите за финансиране, които ще бъдат сключени и изпълнени като
част от първото Финансово приключване, ще бъдат определени от
Концедента като Договорите за финансиране на или преди Началната дата
на Концесията. Концедентът може да одобри и определи в писмена форма
допълнителни споразумения за финансиране като Договори за
финансиране при получаване на искане от страна на Концесионера, което
трябва да бъде издадено не по-късно от тридесет (30) дни след
представянето от Концесионера на сключените финансови споразумения.
Всяко финансово споразумение, което не е одобрено в писмена форма от
Концедента, не се счита за Договор за финансиране за целите на настоящия
Договор. Независимо от горното, Концедентът не може без основателна
причина да откаже или да забави своето съгласие за одобряване и
определяне като Договор за финансиране на всяко споразумение,
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документиращо всяко Рефинансиране на Договорите за финансиране, което
не води до влошаване на положението на Концедента по отношение на
която и да е Страна и/ или Заемодателите или до набиране на дългово
финансиране с цел финансиране на Бъдещи строителни дейности и/или
нуждата от оборотен капитал от обичайния бизнес цикъл на Концесионера.
Ако е направено искане от Концесионера и преди предоставянето на
горепосоченото одобрение от страна на Концедента, Страните ще се
консултират в съответствие с Клауза 15 (Рефинансиране), за да определят
ползата, произтичаща от Рефинансирането.
14.1.3 Не може да бъде направено изменение на Договор за финансиране без
писменото съгласие на Концедента, като такова съгласие не трябва да бъде
неоснователно отказвано или забавяно. Във всеки случай, това съгласие се
счита за предоставено от Концедента след изтичането на тридесетдневен
(30) срок от получаването на съответното искане, подадено от
Концесионера към Концедента. Независимо от горното, съгласието на
Концедента не се изисква във връзка с всяко изменение на Договорите за
финансиране, което не води до влошаване на положението на Концедента
по отношение на която и да е Страна и/или Заемодателите. Съгласието на
Концедента не се изисква за коригиране на очевидни грешки, но
съответните корекции трябва да бъдат своевременно и предварително
съобщени на Концедента.
14.1.4 Преди отпускането на средства по финансиране, предоставено от такъв
Заемодател, Концесионерът се задължава също да смени Заемодател и в
случай че съответният Заемодател загуби своята квалификация като
Приемлива банка, като новият Заемодател следва да бъде Приемлива банка,
в срок до шестдесет (60) дни след възникване на съответната промяна в
статуса. След отпускането на средства по финансиране, предоставено от
такъв Заемодател, Концесионерът се задължава също да смени Заемодател,
в случай че съответният Заемодател стане обект на международни санкции,
в рамките на шестдесет (60) дни след възникване на такава промяна в
статуса.
14.1.5 Ако се прави изменение на някой Договор за финансиране или се предлага
ново финансово споразумение, което не увеличава задълженията или
пасивите на Концедента или не накърнява правата му по настоящия
Договор и/или по Прякото споразумение или е разрешено по друг начин
съгласно Клауза 14.1.3 (Дългово финансиране на Концесията) по-горе и
следователно не изисква предварителното писмено съгласие на
Концедента, то Концесионерът ще предостави на Концедента заверено
копие на всеки такъв изменен документ или ново финансово споразумение
в срок до тридесет (30) дни след датата на неговото сключване,
удостоверено като копие "вярно с оригинала" от служител на
Концесионера.
14.1.6 Считано от десетата (10-ата) годишнина от Началната дата на Концесията,
Коефициентът "Главен дълг към EBITDA", определен в Първоначалния
финансов модел, приложен към Офертата (както е актуализиран към
Началната дата на Концесията), както и всеки Коефициент "Главен Дълг
към EBITDA", приложим в резултат на Рефинансиране във всеки един
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момент по време на оставащия Срок на Концесията, трябва да бъде помалък или равен на Приложимия максимален коефициент на Главния дълг,
ако има такъв. Определянето по време на неговата приложимост се
основава на средния размер за последните три (3) години на Коефициенти
„Главен дълг към EBITDA“ преди деня, в който е направено изчислението,
като такова изчисление се прави всяка година, считано от десетата (10-ата)
годишнина от Началната дата на Концесиата нататък.
14.2

Позволени тежести
Концедентът дава съгласието си Позволените тежести да бъдат реализирани и
учредени по такъв начин, че да влязат в сила на Началната дата на Концесията.
Страните се съгласяват, че съгласието за допълнителна Тежест винаги ще бъде
предмет на предварително писмено съгласие от страна на Концедента.
Първоначалните Позволени тежести са посочени в Приложение 12 (Позволени
тежести) към настоящия Договор и включват правото на Залог на акции/дялове и
прехвърляне или залог на вземания, произтичащи от приходи от Летищни дейности
и Търговски приходи.

14.3

Пряко споразумение
Концедентът дава съгласието си Прякото споразумение да включва следните
разпоредби, както е посочено в Приложение 13 (Пряко споразумение) към
настоящия Договор:
14.3.1 Съгласие за обезпечение: условията, съгласно които Концедентът
потвърждава получаването на уведомление за и дава съгласие за
обезпеченията предоставени от Концесионера на Заемодателите и за всяко
прехвърляне от страна на Концесионера на негови права и задължения по
настоящия Договор;
14.3.2 Права на встъпване и на излизане: Заемодателите ще бъдат упълномощени
да поемат всички права и задължения на Концесионера, или да назначат
заместващ Концесионер, а Концедентът ще приеме действията на
Заемодателите като действия извършени от Концесионера;
14.3.3 Прекратяване на настоящия Договор: Концедентът няма да изпраща
Уведомление за прекратяване на Договора или да прекратява по друг начин
настоящия Договор, без да предостави на Заемодателите предварително
писмено уведомление, в което се посочват основанията за прекратяване и
Датата на прекратяване;
14.3.4 Управление на Застрахователните постъпления: Страните се споразумяват
и ще се разпоредят така, че всички Застрахователни постъпления, платими
съгласно застрахователните полици, ще се разходват в съответствие с
настоящия Договор. В случай на прекратяване на настоящия Договор,
всички Застрахователни постъпления и парични средства, които са по
Застрахователната сметка със специална цел, ще бъдат изплатени и
освободени в полза на Заемодателите незабавно след прекратяването на
Договора. Концесионерът има право да предостави в полза на
Заемодателите обезпечение върху Застрахователната сметка със специална
цел; и
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14.3.5 Ограничения на горните разпоредби: правото на встъпване, предвидено в
Клауза 14.3 (Пряко споразумение), и Прякото споразумение не следва да
водят до промени в съдържанието на настоящия Договор или в правата и
задълженията на Концесионера, като заместващият Концесионер следва да
бъде лице или група от лица (консорциум), за което не са налице основания
за изключване и което отговаря на условията за допускане и участие
съгласно Документацията за концесията, а исканата промяна – да не води
до нови разходи и/или увеличаване на разходите или други задължения на
Концедента.
15

РЕФИНАНСИРАНЕ

15.1

Принципи на рефинансирането
15.1.1 Концесионерът трябва да получи предварително писмено съгласие от
Концедента (което не трябва да бъде неоснователно отказвано или
забавяно) за всяко Квалифицирано Рефинансиране и както Концедентът,
така и Концесионерът трябва винаги да действат добросъвестно по
отношение на всяко Рефинансиране или всяко потенциално или
предложено Рефинансиране съгласно Клауза 15.2 (Право на Концедента да
изисква рефинансиране).
15.1.2 Концедентът ще получи: (i) петдесет процентов (50%) дял от всяка Печалба
от Рефинансиране получена от Квалифицирано Рефинансиране.
15.1.3 Концедентът не може да отказва или бави съгласието си за Квалифицирано
Рефинансиране с цел да получи по-голям дял от Печалбата от
Рефинансиране в сравнение с посочения в Клауза 15.1.2 (Принципи на
рефинансирането).
15.1.4 Концесионерът незабавно ще предостави на Концедента пълни
подробности за всяко предложено Квалифицирано Рефинансиране,
включително копие от предложения Финансов модел, свързан с него, ако
има такъв, и основата за допусканията, използвани в предложения
Финансов модел. Концедентът ще има (преди, по време и по всяко време
след всяко Рефинансиране) неограничени права на одит върху всеки
Финансов модел и документация (включително всеки аспект от
изчислението на Печалбата от Рефинансиране), използвана във връзка с
това Рефинансиране (независимо дали това Рефинансиране е
Квалифицирано Рефинансиране или не).
15.1.5 Концедентът може да избере да получи своя дял от Печалбата от
Рефинансиране като:
(a)

еднократно плащане в размер по-малък или равен на всяко
Разпределение, направено на или около датата на Рефинансирането;

(b)

увеличение на Годишното концесионно възнаграждение за
оставащия срок на настоящия Договор; или

(c)

комбинация от някое от гореспоменатите;
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В рамките на тридесет (30) дни след предоставянето на пълни подробности
за предложеното Квалифицирано Рефинансиране, Концедентът уведомява
Концесионера за избора си относно начина, по който иска да получи своя
дял от Печалбата от Рефинансиране.
15.1.6 Концедентът и Концесионерът ще преговарят добросъвестно за
съгласуване на базата и начина на изчисляване на Печалбата от
Рефинансиране и изплащането на дела на Концедента от Печалбата от
Рефинансиране (като се вземе предвид избора на Концедента на начина за
получаване на дела му от Печалбата от Рефинансиране съгласно Клауза
15.1.5 (Принципи на рефинансирането) по-горе). Ако Страните не
постигнат съгласие относно базата и начина за изчисляване на Печалбата
от Рефинансиране или изплащането на дела на Концедента, то спорът ще
бъде разрешен в съответствие с Процедурата за разрешаване на спорове,
установена в Клаузи 55 (Пред-арбитражно разрешаване на спорове) и 56
(Арбитраж).
15.1.7 Печалбата от Рефинансиране се изчислява, като се вземат предвид всички
разходи за прекратяване, необходими за улесняване на Квалифицираното
Рефинансиране, заедно с разумните и подходящи професионални разходи,
които всяка Страна пряко понася във връзка с Квалифицираното
Рефинансиране и въз основа на това, че всички разумни и подходящи
професионални разходи, направени от Концедента, ще бъдат изплатени на
Концедента от Концесионера в рамките на тридесет (30) дни след всяко
Квалифицираното Рефинансиране.
15.1.8 Без да се засягат останалите разпоредби на настоящата Клауза 15
(Рефинансиране), Концесионерът ще включи разпоредба в Договорите за
финансиране, съгласно която Концедентът има право да бъде информиран
за всякакви предложения, които Заемодателите може да имат за
Рефинансиране на Договорите за финансиране.
15.2

Право на Концедента да изиска рефинансиране
15.2.1 Ако Концедентът (като действа разумно) счете, че условията за
финансиране, които се предлагат на пазара, са по-благоприятни от тези,
отразени в Договорите за финансиране (ако има такива), Концедентът може
чрез уведомление до Концесионера да поиска от него да изиска от
потенциалните финансиращи субекти да предоставят условия за
потенциално Рефинансиране чрез изпращане на Уведомление за
Рефинансиране.
15.2.2 Уведомлението за Рефинансиране съдържа в разумни подробности
основните причини Концедентът да счита тези условия за финансиране за
налични. Концесионерът и Концедентът ще се срещнат за да обсъдят
Уведомлението за Рефинансиране в рамките на тридесет (30) дни. На тази
среща ще бъдат разгледани данните, с които разполагат двете Страни,
относно наличието на условия за финансиране на потенциално
Рефинансиране. Концедентът може да оттегли Уведомлението за
Рефинансиране на или преди такава среща или в рамките на десет (10) дни
след срещата.
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15.2.3 Ако Концедентът връчи Уведомление за Рефинансиране, което не е
оттеглено съгласно Клауза 15.2.2 (Право на Концедента да изиска
рефинансиране), то Концесионерът ще:
(a)

действа своевременно, с дължимата грижа и добросъвестно по
отношение на потенциалното Рефинансиране;

(b)

положи всички разумни усилия за да получи най-благоприятните
налични условия от съществуващи и/или нови Заемодатели за
потенциално Рефинансиране (при условие че от Концесионера не
се изисква да предложи рефинансиране по начин, който разумен
съвет на директорите на дружество, осъществяващо същият бизнес
в България като този, който се осъществява от Концесионера, при
подобни обстоятелства, няма да одобри), за да се избегнат съмнения
и при условия, които вероятно ще генерират положителна Печалба
от Рефинансиране след приспадане на разходите в съответствие с
разпоредбите на настоящата Клауза 15.2 (Право на Концедента да
изиска рефинансиране); и

(c)

или:
(A)

предостави на Концедента (i) възможно най-бързо след
получаване на Уведомлението за Рефинансиране пълни
подробности
за
предложеното
Рефинансиране,
включително Финансов модел и основата за допусканията,
използвани във Финансовия модел, и основателни
доказателства за убеждаване на Концедента, че тези
допускания представляват най-благоприятните налични
условия за потенциалното Рефинансиране на основата на
предвиденото в тази Клауза (A) (Право на Концедента да
изиска рефинансиране) и (ii) първоначални проекти на
всякакви промени в настоящия Договор, включително във
връзка с потенциално обезщетение при прекратяване, което
би могло да бъде необходимо за изпълнение на
предложеното Рефинансиране, при условие че това няма да
доведе до възникване на нови задължения за Концедента,
освен съществуващите по този Договор, нито ще води до
увеличаване на съществуващите задължения, или до
каквато и да е възможност такива нови или увеличени
задължения да възникнат; или

(B)

ако Концесионерът (действайки разумно) смята, че не е
възможно да се получат условия за финансиране, които да
са по-благоприятни от тези, отразени в Договорите за
финансиране в съответствие с изискванията на тази Клауза
(A) (Право на Концедента да изиска рефинансиране), да
представи за убеждаване на Концедента основателни
доказателства за това мнение, и основателни доказателства
за убеждаване на Концедента, че Концесионерът е изпълнил
задълженията си по Клаузa 15 (Рефинансиране)
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15.2.4 След получаване на информацията, посочена в Клауза 15.2.3(с)(A),
Концедентът (изцяло по свое усмотрение) ще:
(a)

разпореди на Концесионера
Рефинансиране; или

да

изпълни

предложеното

(b)

разпореди на
Рефинансиране;

да

прекрати

предложеното

Концесионера

при условие, че ако Концедентът с основание счита, че не са изпълнени
изискванията на Клауза 15.2.3 (с) (А) (Право на Концедента да изиска
рефинансиране), Концедентът може да изиска от Концесионера да изпълни
задълженията си по Клауза 15.2.3 (с) (А) (Право на Концедента да изиска
рефинансиране), при което разпоредбите на Клаузи 15.2.3 и 15.2.4 (Право
на Концедента да изиска рефинансиране) се прилагат, както ако
Концедентът е представил Уведомление за Рефинансиране.
15.2.5 Ако Концедентът възложи на Концесионера да изпълни предложеното
Рефинансиране
(a)

Концесионерът, веднага щом това е реално изпълнимо, ще положи
всички разумни усилия, за да гарантира, че предложеното
Рефинансиране ще бъде осъществено;

(b)

такова предложено Рефинансиране ще се счита за Квалифицирано
Рефинансиране; и

(c)

ще се прилагат разпоредбите на Клаузa 15.1 (Принципи на
рефинансирането).

15.2.6 Ако са изпълнени изискванията на Клауза 15.2.3 (с) (A) (Право на
Концедента да изиска рефинансиране); тогава Концедентът възстановява
на Концесионера разумните и подходящи професионални разходи,
направени от Концесионера във връзка с потенциалното Рефинансиране;
тези разходи трябва да бъдат изплатени на Концесионера от Концедента в
рамките на шестдесет (60) дни след получаване на валидна фактура за тази
сума. Такива разходи няма да включват никакви вътрешни разходи за
управление, направени от Концесионера, освен ако: а) може да се докаже
до степен на основателна убеденост на Концедента, че тези разходи са
направени вместо професионални разходи, които при нормални условия
биха били платени на Трети лица за тази дейност и б) Концедентът е
одобрил с предварително писмено съгласие използването на такъв ресурс
за вътрешно управление.
15.2.7 Концедентът може да издаде Уведомление за Рефинансиране по Клауза
15.2.1 (Право на Концедента да изиска рефинансиране) по всяко време, но
не повече от веднъж за всеки двугодишен (2) период. За избягване на
всякакво съмнение, Уведомление за Рефинансиране, което е било оттеглено
съгласно Клауза 15.2.2 (Право на Концедента да изиска рефинансиране), е
издадено за целите на тази Клауза 15.2.7 (Право на Концедента да изиска
рефинансиране).
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16

ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1

Гаранции за изпълнение
16.1.1 Концесионерът е предоставил на Концедента гаранция за участие, съгласно
Документацията за концесията, която следва да е валидни и в пълна сила
най-малко до Началната дата на Концесията.
16.1.2 Като гаранция за доброто изпълнение на настоящия Договор от
Концесионера от Началната дата на Концесията, първоначалните Гаранции
за изпълнение, предвидени в непосредствено следващите Клаузи 16.2
(Гаранция за изпълнение на Строителните дейности и Задължителните
капиталови разходи) до 16.3 (Гаранция за дейността), се представят от
Концесионера на Концедента като Предварителни условия.
16.1.3 Концесионерът осигурява в началото на всяка Година от Концесията
подновяването и пълната наличност на Гаранциите за изпълнение за
сумите, посочени във връзка с всяка от тези Гаранции за изпълнение.
Доколкото по график предстои изтичането на някоя от Гаранциите за
изпълнение преди горепосочената дата, Концесионерът урежда
удължаването или замяната на тази Гаранция за изпълнение не по-късно от
датата, която предхожда с тридесет (30) дни планираното по график
изтичане на тази Гаранция за изпълнение, като при неизпълнение на това,
Концедентът има правото да усвои в пълен размер съответната Гаранция за
изпълнение, без да се засягат правата му за прекратяване на настоящия
Договор. Концедентът връща на Концесионера постъпленията от всяко
усвояване, което не е станало дължимо по друг начин по настоящия
Договор, при предоставяне от Концесионера на Концедента на удължаване
или замяна на приложимата Гаранция за изпълнение.
16.1.4 Ако издателят на която и да е от Гаранциите за изпълнение е или стане с
рейтинг под кредитните рейтинги посочени в дефиницията на Приемлива
банка и такава Гаранция за изпълнение не бъде заменена с друго
обезпечение, което да изпълнява изискванията на тази Клауза 16 (Гаранции
за изпълнение) в рамките на тридесет (30) от датата на посоченото по-горе
намаляване на рейтинга, Концедентът има право да претендира сума в
размер на пълната номинална стойност на такава Гаранция за изпълнение.
Такава сума следва да бъде депозирана в особена сметка и да бъде
третирана като парично обезпечение, и ако нова Гаранция за изпълнение,
съответстваща на изискванията посочени в тази Клауза 16, не бъде
предоставена от Концесионера в рамките на допълнителни (тридесет) 30
дни, се задържа окончателно от Концедента.

16.2

Гаранция за изпълнение на Строителните Дейности и Задължителните
капиталови разходи
16.2.1 Без да се засяга действието на разпоредбите на Клауза 16.1.2 (Гаранции за
изпълнение) относно първата Гаранция за изпълнение на Строителните
дейности и Задължителните капиталови разходи, тридесет (30) дни преди
започването на каквито и да било Строителни дейности и Задължителни
капиталови разходи, свързани с всеки Петгодишен инвестиционен план,
Концесионерът предоставя на Концедента съответната Гаранция за
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изпълнение на Строителните дейности и Задължителните капиталови
разходи, издадена от Приемлива банка в полза на Концедента, в размер,
възлизащ на десет процента (10%) от планираните Строителни дейности
и/или Задължителни капиталови разходи за периода на съответния
Петгодишен инвестиционен план. Гаранцията за изпълнение на
Строителните дейности и Задължителните капиталови разходи се издава за
период, достатъчен за завършването и проверката на съответните
Строителни дейности и/или на Задължителни капиталови разходи (което
означава, че продължителността може да бъде повече от пет (5) години),
във форма и със съдържание, които по същество отговарят на образеца,
съгласуван от Страните и приложен като Част 1 от Приложение 14 (Форма
на гаранциите), и се освобождава в съответствие с Клауза 16.7.1 (Връщане
на Гаранциите за изпълнение).
16.2.2 Разпоредбите на Клауза 16.12.1 се прилага, mutatis mutandis (с нужните
изменения), спрямо всяка Гаранция за изпълнение на Строителните
дейности и Задължителните капиталови разходи, за всеки последващ
Петгодишен инвестиционен план.
16.3

Гаранция за дейността
16.3.1 На или преди Началната дата на Концесията Концесионерът предоставя на
Концедента Гаранция за дейността, издадена от Приемлива банка, в размер,
равен на 15 000 000 евро (с думи: петнадесет милиона евро), във форма и
със съдържание, отговарящи на образеца, приложен към настоящия
Договор като Част 2 от Приложение 14 (Форма на гаранциите). Гаранцията
за дейността се издава на Концедента като бенефициер и обезпечава всички
задължения на Концесионера във връзка с Летищните дейности, Летищната
администрация и Летищните услуги, съгласно този Договор.
16.3.2 Първата Гаранция за дейността е с продължителност, равна на периода
между Началната дата на Концесията и 31 декември на годината, следваща
годината на издаването й, плюс два (2) месеца. Преди изтичането на
първата Гаранция за дейността, Концесионерът се задължава да предостави
актуализирана Гаранция за дейността в размер на двеста процента (200%)
от сумата на годишното концесионно възнаграждение, предложено с
офертата на концесиера и с валидност от една година плюс 2 (два) месеца,
като се задължава да поддържа и подновява такава Гаранция за дейността
в размер на на двеста процента (200%) от сумата на годишното
концесионно възнаграждение, предложено с офертата на концесиера, през
целия Срок на Концесията.
В случай на усвояване на плащане на определена сума по Гаранцията за
дейността, Концесионерът ще предостави заместваща Гаранция за
дейността, в размер наличен за усвояване равен на първоначалния размер
посочен в тази Клауза, в рамките на тридесет (30) дни от деня, в който е
направено усвояване по Гаранцията за дейността, съответно изцяло или
частично.

16.4

Приемливи банки
Всяка от банките-издател на някоя от Гаранциите за изпълнение, е Приемлива
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банка (и). Ако банка-издател на някоя от Гаранциите за изпълнение престане да
бъде Приемлива банка, Концесионерът веднага след получаването на тази
информация, ще уведоми Концедента за това. Ако Концесионерът не успее да
замени съответната Гаранция за изпълнение с гаранция при същите условия от
Приемлива банка, в срок до шестдесет (60) дни от съответното уведомление до
Концедента и във всеки случай най-малко тридесет (30) дни преди изтичането на
срока й, Концедентът, който е в правото си да прекрати настоящия Договор в
съответствие с Клауза 41.2 (Случай на неизпълнение на Концедента), има право да
поиска усвояването на целия размер на съответната Гаранция за изпълнение.
16.5

Усвояване на Гаранцията за изпълнение на Строителните дейности и
Задължителните капиталови разходи
Концедентът има право да усвои и получи плащане по Гаранцията за изпълнение
на Строителните дейности и Задължителните капиталови разходи:
16.5.1 ако Концесионерът не изпълни някое от задълженията си съгласно
настоящия Договор във връзка със Строителните дейности и/или
Инвестициите (включително заплащане на неустойката по Клауза 18.2
(Инвестиции) и/или одобрени Инвестиции в рамките на съответен период,
както са посочени в съответните предложения за Инвестиции, и това
неизпълнение не бъде поправено в рамките на тридесет (30) дни от датата,
на която Концедентът е уведомил Концесионера за такова неизпълнение;
и/или
16.5.2 в съответствие с Клауза 26.10.1 (Забава - Договорни неустойки); и/или
16.5.3 ако Застраховките на Концесионера по отношение на строителните
дейности не са били сключени или са престанали да бъдат валидни изцяло
или частично или не са били сключени в съответствие с разпоредбите на
Клауза 20 (Застраховане) и/или поради някаква причина Концесионерът не
плаща застрахователните премии дължими по тези застрахователни
полици.

16.6

Усвояване на Гаранцията за дейността
Концедентът има право да усвои и получи плащане по Гаранцията за дейността:
16.6.1 до степента, до която Концесионерът не изпълни някое от задълженията си
съгласно настоящия Договор, различни от задълженията във връзка със
Строителните дейности и Задължителните капиталови разходи, но, за
избягване на съмнение, включително задълженията за плащане на Годишно
концесионно възнаграждение, и това неизпълнение не бъде поправено в
рамките на тридесет (30) дни от датата, на която Концедентът е уведомил
Концесионера за такова неизпълнение; и/или
16.6.2 за да възстанови всички разходи и разноски, направени от Концедента
(включително всяка сума, която е наредена на Концедента за изплащане
към Трети лица - бенефициенти) в съответствие с Клауза 10.2.4 (Аварийни
ситуации – Авариен план на Летището), Клауза 17.4 (Непрекъснатост на
дейността), Клауза 21 (Намеса на Концедента) или Клауза 44.3 (Временно
отнемане на концесията) и които не са изплатени от Концесионера в
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рамките на петнадесет (15) дни след изискването им от Концедента; и/или
16.6.3 до степента, до която непогасените Неустойки по изпълнението в
съответствие с Приложение 6 (КПИ – Измерване на изпълнението) стават
дължими и подлежат на изплащане, но не са изплатени от Концесионера;
и/или
16.6.4 доколкото Застраховките на Концесионера по Приложение 15 (Минимални
застрахователни изисквания) (различни от тези, свързани със
строителните дейности) не са били сключени или са престанали да бъдат в
сила изцяло или частично, или не са били сключени в съответствие с Клауза
20 (Застраховане) и/или по някаква причина Концесионерът не извършва
плащанията на застрахователните премии по тези застрахователни полици.
16.7

Връщане на Гаранциите за изпълнение
16.7.1 Гаранция за изпълнение на Строителните дейности и Задължителните
капиталови разходи
Всяка Гаранция за изпълнение на Строителните дейности и
Задължителните капиталови разходи се освобождава при издаването на
съответното Разрешение за ползване от Компетентния орган, като са
допустими частични освобождавания, в зависимост от структурата и
времевата рамка на Строителните дейности.
16.7.2 Гаранция за дейността
При спазване на разпоредбите за прекратяване на настоящия Договор,
Гаранцията за дейността се връща на Концесионера в срок до тридесет (30)
дни след края на Срока на гаранцията по Концесията.
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ЧАСТ VIII УСЛУГАТА
17

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

17.1

Общи отговорности на Концесионера
Без да се засягат други разпоредби на настоящия Договор и на Законодателството,
Концесионерът следва да спазва през целия Срок на Концесията Стандарта за
изпълнение, посочен в Клауза 17.2 (Стандарт за изпълнение).

17.2

Стандарт за изпълнението
Концесионерът гарантира, че Концесионните дейности се извършват по всяко
време в съответствие с:
17.2.1 Законодателството;
17.2.2 Ръководството за управление и експлоатация на Летището;
17.2.3 настоящия Договор, включително Приложенията;
17.2.4 Добрите индустриални практики;
17.2.5 всеки Одобрен генерален план; и
17.2.6 всички Договори с държавни ползватели за ниво на обслужване;
при условие, че в случай на несъответствие между тези документи, редът им на
предимство се определя от референтния им ред, посочен в тази Клауза.

17.3

Общи задължения на Концесионера
При изпълнение на Стандарта за изпълнение, установен в Клауза 17.2 (Стандарт
за изпълнение) по-горе,
17.3.1 Концесионерът ще
добросъвестност;

спазва

принципите

за

дължима

грижа

и

17.3.2 Концесионерът ще осигурява безопасен, последователен и висок стандарт
на обслужване на Пътниците и Ползвателите; и
17.3.3 бърза и ефективна реакция в случай на инцидент или Аварийна ситуация.
17.4

Непрекъснатост на дейността
17.4.1 Ако някоя планирана поддръжка, ремонт или друга работа изискват
прекъсване или спиране на използването на цялото Летище или на част от
него, както и затварянето му за определен период от време, Концесионерът
ще следва да уведоми Концедента и всички Ползватели предварително и да
поиска от тях одобрение за това съгласно условията на Регламентите за
сертифициране, Закона за гражданското въздухоплаване и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му.
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17.4.2 Концесионерът прекъсва или спира всякакви дейности на Летището или
затваря част от Летището за даден период от време единствено за целите на
планираната поддръжка, ремонт, подновяване, разширяване или подмяна,
в съответствие с Плана за поддръжка и обновяване, или който и да е
Генерален план, или поради причини, свързани с опазването и сигурността
на ползвателите на Летището, или в случай на Аварийна ситуация, или по
искане от страна на Концедента или компетентните органи от време на
време, като обаче винаги се съобразява с Регламентите за сертифициране,
Закона за гражданското въздухоплаване и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му.
17.4.3 В случай на прекъсване и спиране на дейността в съответствие с Клауза
17.4.2 (Непрекъснатост на дейността), Концесионерът ще причинява
минимални неудобства на Пътниците, Въздушните превозвачи и другите
Ползватели в пълно съответствие със Законодателството по отношение на
безопасността и сигурността и ще гарантира, че Летището може по всяко
време да остане отворено с достатъчен капацитет да обслужва очаквания
обем от кацащи и излитащи въздухоплавателни средства през този период.
Прекъсването или спирането на дейността на Летището, или затварянето на
част от него, ще се ограничава до минимум, освен доколкото
Концесионерът е възпрепятстван да го направи поради Аварийна ситуация.
17.4.4 В случай на нарушение на Клауза 17.4 (Непрекъснатост на дейността) от
страна на Концесионера, или ако по мнение на Концедента дейности по
поддръжка не се извършват, или вероятно няма да бъдат извършени
своевременно или задоволително, и е възможно това да е оказало или да
окаже съществено неблагоприятно въздействие върху дейността на
Летището, Концедентът може, по свое усмотрение и без да се засягат
каквито и да било други права или средства за правна защита, които могат
да бъдат на негово разположение, да извърши такива дейности по
поддръжка сам или чрез Трети лица изцяло за сметка на Концесионера
и/или да усвои сума, съответна на понесените разходи, от Гаранцията за
дейността.
Всяко обезщетение, дължимо на Концедента в съответствие с Клауза 17.4.4
(Непрекъснатост на дейността), се изплаща от Концесионера в срок до
шестдесет (60) дни от получаването от страна на Концесионера на
Претенцията за обезщетение, подадена от Концедента, заедно с всички
документи, удостоверяващи претендираните разноски и разходи.
17.5

Изменение на Ръководството за управление и експлоатация на Летището
Концесионерът не може да променя Ръководство за управление и експлоатация на
Летището без предварителното писмено съгласие на компетентните органи и
Концедента.

17.6

Име на Летището
Концесионерът не може да дава име или преименува
предварителното писмено съгласие на Концедента.

17.7

Предоставяне на Летищни услуги
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Летището без

Концесионерът ще предоставя летищните услуги, изброени в Приложение 2
(Летищни дейности и Летищни услуги), в съответствие със Стандарта за
изпълнение, установен в Клауза 17.2 (Стандарт за изпълнение).
17.8

Недискриминационно третиране
Концесионерът ще осигури по всяко време, че Летищните услуги се предоставят
на недискриминационен принцип на отделните Пътници, Въздушни превозвачи и
други ползватели на Летището от всички държави, при спазване на:
17.8.1 всяко многостранно или двустранно споразумение, договор или друго
споразумение или договореност, по които Държавата е страна, което
предоставя реципрочен статут на "най-облагодетелствана нация" или други
подобни права на гражданите (включително Въздушните превозвачи) на
друга държава, но само до степента, до която действието е съвместимо с
регламентите на ICAO, IATA, Световната търговска организация, ЕС,
НАТО или други международни или многостранни органи, на които
Държавата е член; или
17.8.2 всяко ембарго, санкция или друго изпълнително действие, предприето от
Държавата при упражняване на нейните суверенни права.

17.9

Разрешения и съгласия
Концесионерът получава, поддържа, подновява и удължава своевременно срока на
всички Разрешения и съгласия, които може да се изискват от него съгласно
Законодателството и в съответствие с Добрите индустриални практики за
поддържане на корпоративното му съществуване и за изпълнението на Летищните
услуги и неговите права и задължения по настоящия Договор.
В съответствие с настоящия Договор, Концедентът предоставя разумна помощ на
Концесионера за получаване, поддържане, подновяване и удължаване на срока на
всички Разрешения и съгласия, които се изискват от Концесионера за изпълнението
на настоящия Договор. Концесионерът поема всички разходи и разноски, свързани
с получаването, поддържането, подновяването и удължаването срока на
Разрешенията и съгласията.

18

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – ПОДДРЪЖКА, ИНВЕСТИЦИИ И
ОБНОВЯВАНЕ

18.1

План за поддръжка и обновяване
Концесионерът изготвя в рамките на три (3) месеца от Началната дата на
Концесията План за поддръжка и обновяване, в съответствие с Идейния план,
предложен с Офертата. Концесионерът ще актуализира ежегодно Плана за
поддръжка и обновяване, въз основа на Оценката на състоянието на Съоръженията
и препоръките в нея; на отчета от предходни години за всички неизправности,
технически проблеми и ремонти; всички Разширителни Дейности, насрочени за
следващата година; всички Ремонтни дейности, насрочени за следващата година;
както и цялостната програма за поддръжка на Летището в съответствие с
приложимите Стандарти и правилници на EASA и изискванията на EASA за
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експлоатацията на Летища, Стандартите и препоръчителните практики на ICAO по
управление на безопасността и изискванията на останалото Законодателство що се
отнася до сигурността, както и поддръжката в резултат на технически стандарти и
от условията за оборудване на производителя.
18.2

Инвестиции
Концесионерът ще извърши Инвестициите, предложени в Инвестиционната
програма в рамките на целия Срок на Концесията. Страните се съгласяват, че
стойността на предложените Инвестиции не подлежи на Индексация.
Концесионерът, като част от неговата Оферта, е представил на Концедента,
Инвестиционна програма относно изпълнението на Инвестициите по време на
Срока на Концесията, с посочване на съответните задействащи събития и
предложен времеви обхват за изпълнение на съответните Инвестиции, в
съответствие с Идейния план за развитие.
Концедентът и Концесионерът ще наблюдават редовно, но най-малко въднъж
годишно, напредъка в изпълнението на Инвестиционната програма. Доколкото
такова наблюдение показва, че има отклонение от Инвестиционната програма, така
че десет процента (10%) или повече от сумата на годишните Инвестиции не са били
инвестирани, както е било предвидено, и това може да засегне Изискваното ниво
на обслужване, то тогава Концесионерът след като получи уведомление от
Концедента, следва да изпълни план за действие в рамките на една (1) година, за
да поправи това положение и да бъде изцяло в съответствие с Инвестиционната
програма. В допълнение, в случай на неизпълнение на предложените Инвестиции,
Концесионерът се задължава да заплати неустойка в размер, равен на десет
процента (10%) от стойността на предложените, но неизвършени Инвестиции в
края на петгодишния контролиран период.

18.3

Петгодишни инвестиционни планове
В съответствие с Инвестиционната програма и графиците за изпълнението й към
съответния момент, за всеки период следващ Първия Петгодишен инвестиционен
план от Срока на концесията, Концесионерът изготвя и представя на Концедента в
срок до два (2) месеца преди изтичане на предходния инвестиционен план, нов
Петгодишен инвестиционен план, в който се посочват периодът, за който се отнася,
видът, характерът, стойността и обема на Инвестициите, които ще бъдат
осъществени от Концесионера, заедно със съответния бюджет за разходите и
източника на финансиране.
Първият Петгодишен инвестиционен план обхваща периода от Началната дата на
Концесията до 31 декември на четвъртата календарна година, следваща годината
на Началната дата на Концесията и се представя преди Началната дата на
Концесията (като част от Предварителните условия).

18.4

Одобряване на и отклонения от Петгодишните инвестиционни планове
18.4.1 Концедентът разглежда и се произнася по Петгодишните инвестиционни
планове в срок до края на предходния инвестиционен период, като може да
изиска от Концесионера допълнителна информация и обосновка по
представения проект и/или да направи предложения по съдържанието на
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плана в съответствие с Инвестиционната програма по Офертата;
18.4.2 Концедентът одобрява Петгодишен инвестиционен план, когато той
съответства на предвиденото в Инвестиционна програма за съответния
период или на предвиденото в Одобрен генерален план;
18.4.3 Концедентът одобрява (i) Петгодишен инвестиционен план, който се
отклонява от предвиденото в Инвестиционната програма за съответния
период, или (ii) изменения в Петгодишен инвестиционен план, поискани в
рамките на съответен петгодишен период, когато са налице следните
условия:
(a)

Концесионерът е обосновал надлежно необходимостта от такова
отклонение и предлаганата инвестиция е явно по-оправдана или понеотложна; или

(b)

това се налага от предвижданията на Одобрен генерален план; или

(c)

това се налага съгласно предписание на Компетентен орган.

18.4.4 След всяко одобрение от Концедента, всеки Петгодишен инвестициоен
плано, става неразделна част от Концесионния договор, а Концесионерът е
длъжен да изпълнява задълженията, произтичащи от тях.
18.4.5 Когато средствата, предвидени в даден Петгодишен инвестиционен план са
недостатъчни за реализиране на конкретна инвестиция по съответното
направление, Концесионерът може в рамките на одобрения от Концедента
Петгодишен инвестиционен план да прехвърля средства от едно
направление в друго;
18.4.6 Петгодишните инвестиционни планове могат да се променят извън
предвиденото в Клаузи 18.4.3 и 18.4.5 (Оодобряване на и отклонение от
Петгодишните инвестиционни планове) само с изричното одобрение на
Концедента.
18.5

Признаване на Инвестициите
18.5.1 Всяко увеличение на средствата за Инвестиции в Летищни активи,
посочени в Петгодишен инвестиционен план може да става само с
изричното съгласие на Концедента;
18.5.2 За признаване на окончателното изпълнение на одобрените Петгодишни
инвестиционни планове, в срок до 30 юни на годината следваща
петгодишния период, Концесионерът представя отчет за изпълнението на
одобрените Инвестиции – част от одобрения план, с всяка необходима
информация и документи доказващи изпълнението.
18.5.3 Признаването на Инвестициите се извършва от Концедента въз основа на
представения отчет по Клауза 18.5.2 (Признаване на Инвестициите) и 23.3
(Отчети за напредъка) и други представени или изискуеми от
Концесионера отчетни документи, в срок до шест (6) месеца от представяне
на отчета, за което Концедентът уведомява Концесионера. Уведомлението
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съдържа констатации за признаването на Инвестициите, включително
информация за предприетите от Концедента действия по Клауза 18.5.4
(Признаване на Инвестициите), включително констатации по Клаузи 26.11
(Случай на неизпълнение на Концесионера – Строителни дейности) и
40.1.18 (Случай на неизпълнение на Концесионера);
18.5.4 В случай, че извършените през петгодишните периоди Инвестиции
надвишат одобрените в съответния Петгодишен инвестиционен план
размер, инвестираните в повече суми се приспадат от поетите като
задължение Инвестиции за следващите периоди.
18.6

Втора писта
В срок до пет (5) години от Началната дата на Концесията Концесионерът ще
възложи, съгласувано с Концедента, и представи предварително проучване
относно необходимостта и целесъобразността да бъде построена втора писта.
Концесионерът следва да изгради такава втора писта, в съответствие с препоръките
в направеното проучване, и по-точно ако на Летището са налице Критични
проблеми с пистата. Проучването следва да бъде актуализирано на интервали от
пет (5) години, при условие че предходното проучване не е показало наличие на
Критични проблеми с пистата. Всички такива проучвания следва да бъдат на
разноски на Концесионера.

18.7

Терминал 3
Концесионерът следва да осигури пускането в експлоатация на Терминал 3 найкъсно до [посочване на датата, която се пада в края на десетата година след
Началната дата на Концесията], съгласно посоченото в Минималните технически
изисквания, приложени като Приложение 18 (Минимални технически изисквания).

18.8

Бизнес план
Концесионерът се задължава да представи Бизнес план като част от
Предварителните условия. Този Бизнес план следва да не се отклонява съществено
от Първоначалния бизнес план, представен като част от Офертата. Концесионерът
ще актуализира Бизнес плана в рамките на три (3) месеца след изтичането на петата
(5-ата) година след Началната дата на Концесията и след края на всеки пет (5)
годишен период след това. Процедурата за забележки и одобряване ще се извършва
в съответствие с Клауза 25.2 (Актуализирани генерални планове). Ако Концедентът
прецени, че съответният Бизнес план е подходящ за целите на Договора, той издава
декларация за одобрение. Всеки Бизнес план следва да включва времева рамка за
конкретните Строителни дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на
периода, обхванат от Бизнес плана като част от Петгодишния инвестиционен план.

18.9

Отговорности по време на Срока на гаранцията по Концесията
В началото на Срока на гаранцията по Концесията Летището трябва да е в добро
състояние и всички Съоръжения трябва да имат минимален Остатъчен живот,
както е посочено в Приложение 18 (Минимални технически изисквания).
Концесионерът ще бъде задължен да възстанови за своя сметка всички
неизправности на Летището, които произтичат от състоянието на Летището в
началото на Срока на гаранцията по Концесията, или ще му бъдат начислени
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разходите за възстановяването във връзка с това в съответствие с настоящия
Договор и Минималните технически изисквания. Концесионерът ще бъде
отговорен за щетите, произтичащи от структурните компоненти и оборудването,
доколкото тези компоненти и оборудване не са модифицирани след началото на
Срока на гаранцията по Концесията. Страните се съгласяват, че Концесионерът в
никакъв случай няма да бъде отговорен за щети, причинени от Случаи на
Непреодолима сила, обичайно износване или по вина или поради небрежност или
невъзможност за правилно поддържане и експлоатация от страна на Концедента
(както се изисква съгласно Минималните технически изисквания).
19

СЪВМЕСТЕН КОМИТЕТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

19.1

Общ принцип на сътрудничество
През целия Срок на Концесията Страните си сътрудничат добросъвестно по
отношение на съответните им права и задължения съгласно настоящия Договор.

19.2

Съвместен комитет
19.2.1 Концедентът и Концесионерът създават и поддържат, в срок до тридесет
(30) дни от Датата на влизане в сила на Концесията и през целия Срок на
Концесията, Съвместен комитет, състоящ се от трима (3) представители на
Концедента (един от които се назначава за председател) и трима (3)
представители на Концесионера, които ще имат функциите описани подолу. Всеки от представителите трябва да има опит, подходящ за
изпълнението на съответните задължения в рамките на Съвместния
комитет, като съответно е част от ръководството по отношение на
представителите на Концесионера или е висш служител по отношение на
представителите на Концедента, за да може да взема съответните решения
в рамките на Съвместния комитет:
19.2.2 Съвместният комитет ще се съсредоточи върху това да бъде форум за
съвместно стратегическо обсъждане, като се отчитат действителните и
очакваните промени на пазара и евентуалните Изменения за отразяване на
тези промени или за по-ефективното изпълнение на настоящия Договор.
19.2.3 Страните следва да определят и отстраняват своите представители в
Съвместния комитет чрез уведомление, връчено на другите Страни по
всяко време.

19.3

Задачи на Съвместния комитет
При спазване на разпоредбите на настоящия Договор, членовете на Съвместния
комитет могат да приемат такива процедури и практики за провеждане на
дейността на Съвместния комитет, каквито считат за подходящи от време на време.

19.4

Препоръки
Препоръките и другите решения на Съвместния комитет трябва да имат
единодушно одобрение от Представителя/Представителите на Концедента и
Представителя /Представителите на Концесионера. За избягване на всякакви
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съмнения, Страните по настоящия Договор могат да приемат или отхвърлят такива
препоръки изцяло по тяхна преценка.
19.5

Заседания
19.5.1 Съвместният комитет заседава най-малко веднъж месечно (освен ако е
уговорено друго между неговите членове), а в случай на Аварийна
ситуация - в съответствие с Клауза 10.2 (Аварийна ситуация – Авариен план
на Летището). През Преходния период заседанията ще се провеждат
ежеседмично, а впоследствие - ежемесечно. Членовете могат да участват по
телефона, както това е разрешено от Клауза 19.5.3 (Събрания), ако е
необходимо. Присъствието на един представител от страна на който и да е
от Концедента и Концесионера, съставлява кворум.
19.5.2 Всеки член на Съвместния комитет може да поиска от председателя да
свика заседание на Съвместния комитет по всяко време. Заседанията на
Съвместния комитет се свикват с не по-малко от четиринадесетдневно (14)
предизвестие (като се посочват точките от дневния ред, които ще се
обсъждат на заседанието), като при Аварийна ситуация заседание може да
бъде свикано по всяко време, с предизвестие в разумни граници съобразно
конкретните обстоятелства.
19.5.3 Когато Съвместният комитет реши, че е подходящо, заседанията могат да
се провеждат и по телефона или чрез друга форма на телекомуникация, чрез
която всеки участник може да чуе и да разговаря с всички останали
участници едновременно.
19.5.4 Протоколите от всички препоръки (включително тези, направени по
телефона или чрез друга форма на телекомуникация) и заседания на
Съвместния комитет се съхраняват от Концесионера, а до страните се
изпращат копия, в срок до четиринадесет (14) дни след даване на
препоръката или провеждане на заседанието. Освен ако Концесионерът
получи писмено възражение срещу такива протоколи в рамките на десет
(10) дни от датата им, тези протоколи се считат за одобрени от членовете
на Съвместния комитет, които са присъствали или са били представлявани
на това заседание. Пълният набор от протоколи трябва да бъде на
разположение за проверка от всяка от Страните по всяко време, при
поискване.

19.6

Представител(и) на Концесионера
Концесионерът определя в срок до 10 дни от Датата на влизане в сила един или
повече представители, които ръководят и контролират цялостното изпълнение на
настоящия Договор от Концесионера, както и неговите задължения и отговорности
съгласно настоящия Договор ("Представител (и) на Концесионера"). Това лице
ще бъде упълномощено да действа от името на Концесионера за всички цели във
връзка с настоящия Договор, както и да представлява Концесионера (придружен от
необходимия персонал според нуждите) на всяко заседание във връзка с
предвидените в него въпроси. Концедентът може да разчита на изявления и
указания, направени от Представителя (Представителите) на Концесионера, и има
право да приеме, че той/тя действа като представител на Концесионера.
Концесионерът може периодично да заменя Представителя (Представителите) си,
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като трябва незабавно да уведоми Концедента за самоличността на новия
Представителя (Представителите) на Концесионера.
19.7

Представител на Концедента
Концедентът определя в срок до десет (10) дни от Датата на влизане в сила един
или повече свои представители, които да действат от негово име за Срока на
Концесията (и след Срока на Концесията, доколкото е необходимо) и да изпълняват
функциите на Концедента съгласно настоящия Договор, както и допълнителни
функции, които Концедентът евентуално им делегира в бъдеще ("Представител
на Концедента"). Концесионерът може да се осланя на изявленията и указанията,
дадени от Представителя/ите на Концедента, и има право да приема, че те действат
като представители на Концедента. Концедентът може периодично да заменя
Представителя/ите си, като трябва незабавно да уведомява Концесионера за
самоличността на новия/те представител/и на Концедента.

20

ЗАСТРАХОВАНЕ

20.1

Общи изисквания
20.1.1 Концесионерът за своя сметка набавя и поддържа в действие от Началната
дата на Концесията до изтичане на срока на действие на настоящия Договор
най-малко всички застраховки, които са задължителни съгласно
Законодателството, както и всяка застраховка, изисквана съгласно
настоящия Договор, или осигурява набавянето и поддържането в действие
на тези застраховки, в съответствие с Приложение 15 (Минимални
застрахователни изисквания), като всяка такава застрахователна полица се
нарича "Застраховка на Концесионера", а заедно всички такива
Застрахователни полици – "Застраховките на Концесионера".
20.1.2 Ако Концесионерът не поддържа в пълна сила и действие която и да било
от Застраховките на Концесионера, Концедентът има право: (i) да заплати
всички премии, необходими за поддържане на съответната застраховка в
сила; и/или (ii) да набави тези застраховки от името на Концесионера, като
в този случай Концедентът има право да удържи от евентуално дължимите
на Концесионера съгласно този Договор суми премиите, които е заплатил
на застрахователя/ите, или да си възстанови съответните суми по друг
начин като дълг на Концесионера;
20.1.3 С изключение на евентуалните застраховки, за които съответното
законодателство изисква друго, в Застраховките на Концесионера следва:
(a)

Концедентът да се посочва като допълнително застраховано лице в
случаите,
предвидени
в
Приложение 15
(Минимални
застрахователни изисквания) (според приложимото);

(b)

да се предвижда защита срещу невалидност по отношение на
всякакви евентуални претенции от Концедента в качеството на
бенефициент в случаите, предвидени в Приложение 15 (Минимални
застрахователни изисквания) (според приложимото);
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(c)

да се съдържа отказ от правата на суброгация на застрахователя
срещу Концедента, неговите служители и представители в
съответствие с Приложение 15 (Минимални застрахователни
изисквания);

(d)

да се предвижда задължение на застрахователяпри прекратяване,
неподновяване или изменение на Застраховките на Концесионера
да уведомява Концедента за това не по-късно от тридесет (30) дни
предварително в съответствие с Приложение 15 (Минимални
застрахователни изисквания);

(e)

да се предвиждат допълнителни условия, посочени в Приложение
15 (Минимални застрахователни изисквания).

20.1.4 Всяка от Застраховките на Концесионера ще бъде сключена срещу
съответните рискове и отговорности и ще се поддържа най-малко за
съответните суми, посочени в Приложение 15 (Минимални
застрахователни изисквания). Страните се съгласяват, че лимитите,
посочени в него, са минимални и във всеки един момент ще бъдат не помалки от текущата оценка на максималната предвидима Загуба. Страните
периодично преразглеждат условията и лимитите, и при необходимост
увеличават Застраховките на Концесионера в съответствие с максималната
предвидима Загуба и поддържат лимитите на ниво, не по-малко от нивото,
на което би се застраховал опитен летищен оператор, който действа
добросъвестно при същите или еквивалентни обстоятелства и условия и
като цяло в съответствие със Законодателството.
20.1.5 Концесионерът ще осигури, че Застраховките на Концесионера,
предвидени в настоящия Договор, ще се сключват чрез брокери или други
застрахователни посредници (ако има такива) и с Приемливи
Застрахователи, които подлежат на одобрение от страна на Концедента,
както е посочено в Клауза 20.3 (Одобрение на застраховки) по-долу.
Концесионерът е длъжен да предостави всички данни или друга
информация, която Концедентът може да поиска относно застрахователите,
презастрахователите или посредниците. Всички застрахователни полици се
сключват в писмен вид и подлежат на одобрение от страна на Концедента,
както е посочено в Клауза 20.3 (Одобрение на застраховки), като
одобрението не трябва да бъде неоснователно отказвано или забавяно, за
да може Концедентът да прецени дали тези застраховки отговарят
адекватно на условията на настоящия Договор.
20.1.6 Застрахователните суми по всяка от застрахователните полици, трябва да
бъдат посочени в евро, като се използват текущите обменни курсове към
момента на осигуряване на застрахователното покритие.
20.1.7 Концесионерът ще:
(a)

взема под внимание и ще спазва всички законови разпоредби
относно застраховката;

(b)

спазва изцяло всички условия и гаранции по застрахователните
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полици, задължения съгласно Законодателството, Минималните
застрахователни изисквания по отношение на Застраховките на
Концесионера;
(c)

предоставя на съответните застрахователи по всяка Застраховка на
Концесионера цялата необходима информация и документация, за
да се избегнат всякакви съмнения относно валидността на
Застраховките на Концесионера; и

(d)

се въздържа от каквито и да било действия или бездействия, които
биха могли да застрашат валидността на застрахователната полица
изцяло или частично.

20.1.8 Никоя от Страните няма да предприема действия или да пропуска да
предприема разумни действия, или (доколкото обективно има влияние
върху това) да допуска настъпването на каквито и да било събития по
отношение на нея, които биха дали право на застраховател да откаже да
заплати претенция по която и да било застрахователна полица във връзка
със Застраховките на Концесионера, по която тази Страна е застраховано
лице, съзастраховано лице или допълнително застраховано лице.
20.1.9 Концесионерът следва да предостави на Концедента копия от
застрахователните удостоверения или от застрахователните полици по
Застраховките на Концесионера като доказателство за това, че всяка от
изискваните Застраховки на Концесионера остава в пълна сила и действие.
Удостоверенията за подновяване по отношение на Застраховките на
Концесионера се предоставят на Концедента при изтичането на
застрахователните полици по Застраховките на Концесионера възможно
най-рано, но при всички случаи – на или преди датата на подновяване.
20.2

Без освобождаване на Концесионера от задължения
В резултат на спазването на Минималните застрахователни изисквания
Концесионерът не се освобождава от задълженията и ангажиментите му по
настоящия Договор, освен в случаите, предвидени в настоящия Договор.

20.3

Одобряване на застраховки
20.3.1 Процедура по одобряването
Първоначалните застраховки се предоставят на Концедента своевременно
и във всеки случай не по-късно от шестдесет (60) дни преди Началната дата
на Концесията (а след това преди подновяването на застрахователното
покритие) и подлежат на одобрение от страна на Концедента, което не
трябва да бъде неоснователно забавяно или отказвано. При предоставянето
му на Концедента, застрахователният договор може да бъде под формата
на подписано обвързващо писмо за покритие (кавър нота), но при всички
случаи пълната застрахователна полица трябва да бъде предоставена на
Концедента за одобрение в разумен срок преди началната й дата.
Концесионерът не може да извършва никаква дейност по отношение на
изпълнението на Концесията, без тази дейност да бъде покрита от
съответната част от Застраховките на Концесионера, одобрена от
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Концедента.
20.3.2 Концесионерът потвърждава писмено пред Концедента подновяването или
удължаването (според случая) на Застраховките на Концесионера наймалко тридесет (30) дни преди датата на изтичането им, уведомява
Концедента за всякакви изменения в изтичащото по срок покритие и
представя за одобрение подновената застрахователна полица, съответно
потвърденото удължаване възможно най-рано, но във всеки случай не покъсно от тридесет (30) дни преди началната дата на предвиденото в
полицата покритие. Концедентът не може неоснователно да отказва или
забавя одобрението си.
20.3.3 Писмо за поемане на ангажимент
На Началната дата на Концесията (а след това във всички случаи не покъсно от четиридесет и пет (45) дни преди подновяването), Концесионерът
трябва да осигури и предостави на Концедента писмо за поемане на
ангажимент под формата на образеца на писмо за поемане на ангажимент,
съдържащ се в Част 3 от Приложение 15 (Минимални застрахователни
изисквания), адресирано до Концедента и подписано от независим
международно признат застрахователен брокер, определен от
Концесионера във връзка със сключването на застраховките, посочени в
част 1 от Приложение 15 (Минимални застрахователни изисквания).
Концесионерът трябва по същия начин да осигури и предостави на
Концедента такова писмо за поемане на ангажимент от всеки заместващ
застрахователен брокер, който набавя Застраховки на Концесионера през
Срока на Концесията.
20.4

Промяна в застрахователния пазар
20.4.1 За целите на настоящата Клауза 20:
(a)

Застраховка на Концесионера се счита за "неналична", ако не се
предоставя от никой Приемлив застраховател при условия
(включително, индикативно, обхвата, лимитите, условията,
удължаванията, самоучастията и изключенията), които се изискват
от този Договор или по същество са сходни с тях;

(b)

За "Прекомерна застрахователна премия" се смята застрахователна
премия, която при най-добри предлагани от Приемливи
застрахователи условия за която и да било Застраховка на
Концесионера надхвърля размер на застрахователната премия,
изчислен чрез прилагане на трикратния размер на премията, така,
както е индексирана във Финансовия модел, върху сумата в евро по
съответния риск. Сравнението на цената по тази точка ще бъде
направено по застрахователното покритие или условията
(включително, индикативно, обхвата, лимитите, условията,
удължаванията, самоучастията и изключенията), които този
Договор изисква да бъдат поддържани от Концесионера до
съответния момент, или по същество са сходни с тях, и са одобрени
от Концедента.
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20.4.2 Ако през Срока на Концесията на международния застрахователен пазар
настъпи съществена промяна, в резултат на което полица по Застраховка на
Концесионера стане неналична или може да бъде набавена само срещу
заплащане на Прекомерна застрахователна премия, Концедентът има право
на следните варианти:
(a)

за срок, определен от Концедента, да коригира допустимия
кредитен рейтинг на Приемливия застраховател или да допусне пониски застрахователни лимити за съответната полица по
Застраховка на
Концесионера,
така че Прекомерната
застрахователна премия да отпадне или да бъде намалена до
взаимно приемливо ниво, което да се подели поравно с
Концесионера; или

(b)

за срок, определен от Концедента, да действа като "застраховател
– последен избор". В този случай Концесионерът следва да заплати
на Концедента стойността на застрахователната премия при найдобри условия съгласно описанието в Клауза 20.4.1(a), като
Концедентът следва да заплати обезщетение при настъпване на
събитие, покрито от съответната Застраховка на Концесионера
съгласно изискванията на Приложение 15, така, сякаш той е
съответният застраховател.

20.4.3 Ако има разногласие дали покритието е "неналично" или по отношение на
размера на Прекомерната застрахователна премия, Страните ще определят
независим международен застрахователен брокер с опит в застраховането
на големи концесионни проекти, който да даде становище по въпроса, по
който е възникнало разногласието. Страната, която желае да бъде
ангажиран застрахователният брокер, ще уведоми другата Страна за това
намерение, за да решат заедно кое дружество да бъде ангажирано, като ако
не могат да постигнат съгласие, застрахователният брокер ще бъде
определен от президента на Lloyd's of London. Застрахователният брокер
ще даде становище като независим експерт, а не като арбитър.
Съдържанието на експертното становище се прилага от Страните до
разрешаването на въпроса по реда на Клауза 55 (Пред-арбитражно
разрешаване на спорове), в случай че някоя от Страните желае да отнесе
въпроса към Процедура за разрешаване на технически спорове. Разходите
за експертното становище се поемат поравно от Концедента и
Концесионера.
20.4.4 Ако Концедентът е уведомил Концесионера за намерението си да сключи
съответната застраховка или да заплати застрахователните премии в
съответствие с Клауза 20.4 (Промяна в застрахователния пазар) и е дал на
Концесионера срок от четиринадесет (14) дни да стори същото:
(a)

и Концедентът установи в който и да е момент, че някоя от
предвидените тук застраховки не е сключена, спряла е да бъде в
сила напълно или частично или не е сключена в съответствие с
разпоредбите на този Договор, и по право пристъпи към сключване
на съответните застрахователни полици, като заплати съответните
застрахователни премии;
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(b)

или по някаква причина Концесионерът пропусне да заплати
дължимите застрахователни премии и Концедентът по право
пристъпи към плащане на застрахователите от името на
Концесионера, за да не бъде застрашено застрахователното
покритие;

Концесионерът заплаща на Концедента размера на тези застрахователни
премии, както и всички относими, разумни и основателни разходи на
Концедента в срок до 30 дни от съответното уведомление. Ако
Концесионерът не изпълни това свое задължение съгласно настоящата
Клауза 20.4 (Промяна в застрахователния пазар), Концедентът може да
събере тези суми чрез пълно или частично предявяване на представените
от Концесионера Гаранции за изпълнение.
20.5

Уведомление за вреди
Концесионерът уведомява в срок до тридесет (30) дни след каквато и да било
претенция в размер, който надхвърля или се очаква да надхвърли 100 000 евро
(словом: сто хиляди евро), и информира Концедента постоянно за развитието на
случая до приключване на съответното досие от застрахователя.

20.6

Застрахователна сметка със специална цел
Концесионерът учредява Застрахователната сметка със специална цел и има
изключително право на разпореждане върху тази сметка при условията на Прякото
споразумение. Концесионерът ще осигури, че всички Застрахователни
постъпления (различни от правна отговорност на Трето лице) се плащат от
застрахователите директно в Застрахователна сметка със специална цел.
Застрахователните постъпления се освобождават от Застрахователната сметка със
специална цел: i) при възстановяване и/или замяна, извършвани въз основа на план
за възстановяване, който се изготвя от Концесионера и се одобрява от Концедента
(това одобрение не трябва да бъде неоснователно отказвано или забавяно) в
съответствие с Прякото споразумение, ако има такова; и (ii) в случай на
застрахователни постъпления, свързани с прекъсване на бизнеса, в съответствие с
плана за разпределение на паричните средства на Концесионера, посочен в някой
от Договорите за финансиране; и (iii) в случай на прекратяване на настоящия
Договор, всички Застрахователни постъпления и парични средства, налични в
Застрахователната сметка със специална цел се изплащат и освобождават,
доколкото е налице Главен дълг, на Заемодателите незабавно при прекратяване.
Концесионерът има право да предостави обезпечение върху Застрахователната
сметка със специална цел в полза на Заемодателите като част от Позволените
тежести.

20.7

Преразглеждане на размерите и обхвата на застраховките
20.7.1 При спазване на тази Клауза 20.7, не по-късно от 60 дни преди датата на
подновяване или изтичане за всяка Застраховка на Концесионера, която
следва да се поднови или замени в съответствие с тази Клауза 20 ("Дата на
Предложението на Концесионера"), Концесионерът представя на
Концедента уведомление, в което се посочват предложенията на
Концесионера (ако има такива) ("Предложение на Концесионера") по
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отношение на:
(a)

относимите към съответната Застраховка на Концесионера промени
(ако има такива) след датата на този Договор или последната дата
на подновяване (ако е по-късна) в рисковете или отговорностите и
условията, подлежащи на застраховане съгласно тази Клауза 20
(Застраховане) и Приложение 15 (Минимални застрахователни
изисквания), както и всички съществени промени в рисковия
профил на Проекта;

(b)

сумарната стойност на подмяна на всички активи, които се изисква
да бъдат застраховани със съответната Застраховка на
Концесионера, с нови;

(c)

застрахованите суми по отношение на всички други рискове,
подлежащи на застраховане съгласно тази Клауза 20
(Застраховане) и Приложение 15 (Минимални застрахователни
изисквания);

(d)

стойността на самоучастието,
Застраховка на Концесионера;

(e)

предлаганите за проучване възможности на застрахователния
пазар;

(f)

евентуалните предложения за смяна на застрахователи или
брокери; и

(g)

подробности за всички евентуални изплатени или неизплатени
претенции по съответната Застраховка на Концесионера,

приложима

за

съответната

във всички случаи – за застрахователен срок от дванадесет (12) месеца,
заедно с информация, показваща достатъчно подробно как същите са
изчислени, както и друга информация в тази връзка, която бъде
основателно поискана от Концедента.
20.7.2 В срок до двадесет (20) дни след получаване на Предложенията на
Концесионера, Концедентът уведомява Концесионера в писмен вид за
евентуалните си основателни възражения по Предложението на
Концесионера, но само на основание, че не отговарят на изискванията на
тази Клауза 20 (Застраховане) и/или Приложение 15 (Минимални
застрахователни изисквания) ("Възражение на Концедента").
20.7.3 При получаване на Възражение на Концедента, в срок до десет (10) дни
Страните се споразумяват за преработено Предложение на Концесионера.
20.7.4 Ако в срок до десет (10) дни от получаване от Концесионера на Възражение
на Концедента не се постигне споразумение за преработено Предложение
на Концесионера, Концесионерът следва да поиска удължаване на
съществуващата Застраховка на Концесионера с допълнителен срок от
тридесет (30) дни и да прави това на всеки тридесет (30) дни до датата на
разрешаване на Спора. През това време Концесионерът и Концедентът
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водят преговори със застрахователите и застрахователните оценители въз
основа на Предложението на Концесионера, при условие че то отговаря на
изискванията на Клауза 20 (Застраховане) и Приложение 15 (Минимални
застрахователни изисквания) на този Договор, докато въпросът е отнесен
до Експерт, ако е необходимо.
20.7.5 Всяка променена Застраховка на Концесионера, договорена или
определена съгласно тази Клауза 20.7. (Преразглеждане на размерите и
обхвата на застраховките), представлява застраховка за целите на тази
Клауза 20 (Застраховане) и Приложение 15 (Минимални застрахователни
изисквания).
20.8

Застраховка на Подизпълнителите на Концесионера
Концесионерът трябва да осигури набавянето и поддържането в сила от страна на
неговите Подизпълнители на подходящи застрахователни полици за техните
служители и превозни средства и за строителните дейности или услугите,
извършвани от тях съгласно този Договор, освен ако и доколкото тези
Подизпълнители са включени в покритието на набавените от Концесионера
полици.

20.9

Третиране на самоучастието
Концесионерът следва да заплати или осигури заплащането на всички
застрахователни премии и други разходи и разноски във връзка със Застраховките
на Концесионера, като поема разходите за посоченото в застрахователните полици
самоучастие.

21

НАМЕСА НА КОНЦЕДЕНТА

21.1

Ненамеса
Концедентът няма да нарушава и/или прекъсва Концесионните дейности, освен
Допустимата намеса, както е посочено в Клауза 21.2 (Допустима намеса). Освен
ако даден Случай на неизпълнение на Концесионера е настъпил и продължава да е
налице или е издадено уведомление за прекратяване от Концедента съгласно
Клауза 42 (Прекратяване поради обществен интерес) и при спазване на Клауза
17.4.4 (Непрекъснатост на дейността) и Клауза 44 (Временно отнемане на
Концесията), всяко нарушение от страна на Концедента на тази Клауза 21.1
(Ненамеса) ще представлява Събитие за обезщетяване и/или Освобождаващо от
отговорност събитие.

21.2

Допустима намеса
Без да се засяга Клауза 44(Временно отнемане на Концесията), Концедентът може
да се намеси или да прекъсне Концесионните дейности, а Концесионерът приема
такава намеса и/или прекъсване от страна на Концедента:
21.2.1 незабавно, в случай на акт на война (независимо дали е деклариран или
недеклариран), нахлуване, въоръжен конфликт или акт на чуждестранен
враг, мобилизация поради външна опасност или блокада, ембарго,
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революция, размирици, въстание, граждански размирици, саботаж или
тероризъм, или заплахата от гореспоменатите във всеки отделен случай,
включващ или пряко засягащ Държавата или на непосредствена заплаха за
обществения ред и/или сигурността на Държавата или отбраната;
21.2.2 ако:
(a)

(b)

Концедентът (а в случая на параграф (Б) по-долу – ГД ГВА), след
оценка на всички относими фактори и условия, основателно счита,
че:
(A)

Концесионерът нарушава задължение по настоящия
Договор по такъв начин, че да създаде непосредствен и
сериозен риск за безопасността на Пътниците и/или
Ползвателите;

(B)

в резултат на действие или бездействие от страна на
Концесионера (независимо дали е в нарушение или не на
задължение по настоящия Договор), са настъпили
значителни вреди или проблеми (или съществува сериозен
риск това да се случи) за околната среда или съществува
сериозна и реална опасност за безопасността на Пътниците,
Ползвателите, персонала, работещ на Летището или на
Трети лица, и по

(C)

мнение на Концедента, ГД ГВА или Компетентния орган
степента на сериозност на такива щети или проблеми
оправдава подобна намеса или прекъсване от страна на
Концедента, ГД ГВА или Компетентния орган;

такова нарушение или ситуация може да бъде поправено или
отстранено от Концесионера и Концедентът е уведомил
Концесионера, като му е дал указания да поправи или отстрани (ако
е възможно) такова нарушение или ситуация в срока, посочен в това
уведомление (този срок трябва да бъде определен разумно, като се
вземе предвид сериозността на ситуацията) и/или да предприеме
стъпки за предотвратяване на опасността или за поправяне на
щетите или проблемите; и макар че такова уведомление е дадено от
Концедента, Концесионерът не е поправил или отстранил това
нарушение в рамките на срока, определен в уведомлението.

21.2.3 Ако Концесионерът изостави напълно или в значителна степен
Строителните дейности за непрекъснат период от повече от един (1) месец,
поради причини различни от настъпване на Събитие за обезщетяване или
Освобождаващо от отговорност събитие.
21.2.4 Ако Концесионерът временно преустанови дейността на Летището и/или
предоставянето на Летищни услуги за повече от два (2) последователни
дни, поради причини различни от настъпване на Събитие за обезщетяване,
Освобождаващо от отговорност събитие, необходимост от извършване на
дейности при Аварийни ситуации, планирана поддръжка (в съответствие с
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План за поддръжка и обновяване) или Проиграване на Аварийни ситуации.
21.2.5 Доколкото това е позволено съгласно Законодателството;
21.2.6 Докато трае всеки Случай на Непреодолима сила, но само ако едно от
следните е валидно:

21.3

(a)

Концесионерът поиска намесата на Концедента; или

(b)

Летището или значителна част от него остава затворено или не
може да бъде използвано в значителна степен за повече от
четиридесет и осем (48) последователни часа.

Действия на Концедента
21.3.1 При настъпване на някое от събитията, посочени в Клауза 21.2 (Допустима
намеса), Концедентът може да постави Летището или някоя или всяка
засегната част от него под свой пряк Контрол или управление и (ако е
уместно) може самостоятелно или чрез Трето лице да предприеме всички
необходими мерки за преодоляване на причините, водещи до такова
прекъсване или намеса.
21.3.2 Няма да се прекъсване или намеса с по-голяма от необходимото
продължителност или степен, като се вземат предвид обстоятелствата,
които пораждат изискването за прекъсване или намеса.

21.4

Компенсация за разходи и разноски
Ако прекъсването или намесата от страна на Концедента е:
21.4.1 в резултат от събитие, посочено в Клаузи 21.2.1, 21.2.5 или 21.2.6
(Допустима намеса), тогава се прилагат разпоредбите на Клауза 36
(Непреодолима сила), освен ако намесата или прекъсването се дължи на
нарушение от страна на Концесионера;
21.4.2 в резултат от действие или бездействие от страна на Концесионера
(включително събитие, посочено в Клаузи 21.2.2, 21.2.3 или 21.2.4
(Допустима намеса), Концесионерът, в рамките на тридесет (30) дни от
писменото искане на Концедента, подкрепено от данни за разходите и
разноските, възстановява на Концедента всички суми за разходи и
разноски, направени във връзка с такава намеса или прекъсване.

21.5

Спорове
Ако е налице Спор относно причините за прекъсване на дейността или намесата в
съответствие с тази Клауза 21 (Намеса на Концедента), Концесионерът може да
отнесе въпроса към Разрешаването на спорове съгласно Клауза 55 (Предарбитражно разрешаване на спорове) в срок до седем (7) дни от прекъсването или
намесата от страна на Концедента. Ако спорът бъде решен в полза на
Концесионера, и при условие, че са спазени съответните условия на Клауза 35
(Освобождаващи от отговорност събития), намесата на Концедента ще
представлява Освобождаващо от отговорност събитие. Ако въпросът не бъде
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отнесен към Разрешаването на спорове съгласно Клауза 55 (Пред-арбитражно
разрешаване на спорове) в рамките на този седемдневен (7) срок, ще се счита, че
Концесионерът е приел, че прекъсването или намесата е Допустима намеса, и че
няма право на такова обезщетение. Независимо от всяко отнасяне към
Разрешаването на спорове съгласно Клауза 55 (Пред-арбитражно разрешаване на
спорове), Концедентът ще има право да упражни своите права докато въпросът не
бъде уреден съгласно Клауза 55.1 (Доброволно уреждане) или Клауза 55.2
(Процедура за разрешаване на Ad hoc спорове) докато Комисията за Технически
спорове не направи своите Констатации.
22

АКТОВЕ И СТАНДАРТИ В ЛЕТИЩНИЯ СЕКТОР

22.1

Общи актове за летищния сектор
Концесионерът трябва по всяко време да спазва международните актове и
стандарти, приложими за Летището и сектора на въздушния транспорт,
включително Стандартите и препоръчителните практики на ICAO по управление
на безопасността, както и Законодателството, включително всички актове и
стандарти, определени от ГД ГВА, по-специално тези, които се отнасят до
сертифициране на Летището, всякакви строителни дейности и дейности по
подобряване на Летището, управлението, експлоатацията и поддръжката на
Летището и експлоатацията на въздухоплавателни средства, при спазване поне на
Минималните технически изисквания, които препращат към Справочника за
развитие на летища на IATA (ADRM) 10-то издание "Оптимално ниво на
обслужване", приложим към момента, в който трябва да се извършат Строителните
дейности. Концедентът трябва да изпълнява всички международни и на ЕС актове
и стандарти, както се изисква от Законодателството или Добрата индустриална
практика.

22.2

Разпределение на разходите
Концесионерът носи отговорност и поема всички разходи и разноски, свързани със
спазването на актовете, стандартите и изискванията, посочени в Клауза 22.1 (Общи
актове за летищния сектор).

22.3

Право на изменения
Компетентните органи могат по всяко време да приемат нови правила, актове и
практики, препоръчани за изграждането, управлението, експлоатацията и
поддръжката на летищата, както и за запазване на функциите на Летището, като
Концесионерът ще трябва да ги спазва по всяко време.

22.4

Право на Проверка
Компетентните органи и съответните международни организации и институции,
включително ICAO, ECAC, EASA, Европейската комисия, IATA и ACI, могат да
наблюдават и инспектират Летището и Концесионните дейности по всяко време,
за да оценят съответствието с актовете, стандартите и изискванията установени в
Клауза 22.1 (Общи актове за летищния сектор).

23

ЛЕТИЩНИ УСЛУГИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
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23.1

Общи положения
Концесионерът трябва да предоставя (или да осигури предоставянето на)
Летищните услуги според приложимите стандарти съгласно Клауза 23.2
(Стандарти за изпълнението и неустойки за лошо изпълнение) и в съответствие с
условията по настоящия Договор.

23.2

Стандарти за изпълнението и неустойки за лошо изпълнение
23.2.1 Концесионерът предоставя (или осигурява предоставянето) на Летищните
услуги според стандарта на Разумен и предпазлив оператор по всяко време
за Срока на Концесията, в съответствие с условията на настоящия Договор.
23.2.2 В допълнение към задължението по Клауза 23.2.1 (Стандарти за
изпълнението и неустойки за лошо изпълнение), Концесионерът ще:
(a)

предоставя или осигурява предоставянето на Летищни услуги на
Летището в съответствие с Измерването на изпълнението, както е
предвидено в Приложение 6 (КПИ – Измерване на изпълнението),
от Началната дата на измерване на изпълнението до и включително
последния ден от Срока на Концесията; и

(b)

осигурява, че всички представители и Подизпълнители и неговите
или техните Подизпълнители или техните служители и всички
други лица, за които отговаря, спазват разпоредбите на тази Клауза
23 (Летищни услуги и изпълнение) и Приложение 6 (КПИ –
Измерване на изпълнението) при извършване на Концесионните
дейности.

(a)

Всички Контролирани от Трети лица услуги, предоставяни
съгласно Прехвърляните договори, които са Летищни договори, не
подлежат на Измерването на изпълнението и Стандартите за
изпълнение в съответствие с Измерването на изпълнението, докато
тези Летищни договори не бъдат заменени или подновени, при
условие че Концесионерът е изпълнил задълженията си, посочени в
буква (b) подолу; и

(b)

Концесионерът преговаря със съответния Контрагент на Летището
и полага всички разумни усилия (като взема предвид стандартните
пазарни условия), за да осигури, че съответният Прехвърлян
договор предвижда спазването от страна на съответния Контрагент
на Летището на приложимите Контролираните от Трети лица
стандарти за период на девет (9) месеца от Началната дата на
Концесията.

23.2.3

23.2.4 Концесионерът е отговорен за наблюдението на своето изпълнение на
настоящия Договор от Началната дата на Концесията през целия Срок на
Концесията, на тримесечни интервали, по начина, посочен в Приложение 6
(КПИ – Измерване на изпълнението).
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23.2.5 Преди Началната дата на измерване на изпълнението, Концесионерът
трябва да предостави на Концедента за одобрение описание на
методологията, която трябва да бъде приета за мониторинг на
изпълнението в съответствие с разпоредбите на Приложение 6 (КПИ –
Измерване на изпълнението).
23.2.6 Концесионерът трябва да предостави на Концедента всяко изменение на
тази методология, като всяко такова изменение трябва да е в съответствие
с разпоредбите на Приложение 6 (КПИ – Измерване на изпълнението).
23.2.7 Концесионерът трябва да предостави на Концедента подробности за всички
аспекти на неговото изпълнение, които не отговарят на изискванията на
настоящия Договор. Концедентът може по всяко разумно време да
наблюдава, инспектира и се уверява или да определи независимо Трето
лице, която да наблюдава, инспектира и докладва на Концедента относно
адекватността на процедурите за мониторинг (включително, но не само да
провежда извадкови проверки) в съответствие с Приложение 6 (КПИ –
Измерване на изпълнението).
23.3

Отчети за напредъка
23.3.1 Концесионерът съставя и предоставя на Концедента Тримесечни отчети за
напредъка в тридесетдневен (30) срок след края на всяко Тримесечие, като
тези отчети започват от и включват първото Тримесечие, завършващо след:
(a)

Началната дата на Концесията, като съдържа такива детайли,
свързани с Концесионните дейности, които основателно би могъл
да изисква Концедентът;

(b)

Началната дата на измерване на изпълнението в съответствие с
Клауза 23.3.3 (Отчети за напредъка), като съдържа толкова
подробно, колкото Концедентът основателно би могъл да изисква,
резултатите от измерванията на Стандартите за изпълнението,
които Концесионерът е задължен да спазва или да осигури тяхното
спазване в съответствие с Клауза 23.2 (Стандарти за изпълнението
и неустойки за лошо изпълнение).

23.3.2 Всички резултати, посочени в Тримесечните отчети за напредъка,
изготвени съгласно Клауза 23.3.1, се определят и изчисляват в съответствие
с методологията, която е одобрена от Концедента преди Началната дата на
измерване на изпълнението в съответствие с Приложение 6 (КПИ –
Измерване на изпълнението).
23.3.3 Концесионерът съставя и предоставя на Концедента не по-късно от 1 март
и ежегодно след това Годишен отчет за изпълнението. Годишният отчет за
изпълнението представя толкова подробно, колкото ГД ГВА, действайки
разумно, изисква, резултатите от мониторинга, който Концесионерът е
длъжен да извършва или да осигури в съответствие с Приложение 6 (КПИ
– Измерване на изпълнението), както и информация относно изпълнението
на Инвестициите, предложени от Концесионера в съответствие с Клауза 18
(Инвестиционна програма – Поддръжка, инвестиции и обновяване).
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23.3.4 Съдържанието на Тримесечните отчети за напредъка може да бъде
променено след споразумение между Концедента и Концесионера.
23.3.5 Концесионерът представя и други отчети, които Концедентът може
основателно да поиска от време на време.
24

ЛЕТИЩНИ ТАКСИ

24.1

Общи разпоредби
Концесионерът от свое име и за своя сметка ще определя и събира Летищните
такси, установени в съответствие със Закона за гражданското въздухоплаване,
другите приложими актове на правото на ЕС, и актовете по тяхното прилагане.

24.2

Изключения
Всички изключения при определянето и събирането на Летищните такси се правят
при строго спазване на Законодателството.

24.3

Деноминация в Евро
Всички Летищни такси ще бъдат деноминирани в Евро.

24.4

Задържане на въздухоплавателното средство
При спазване на Законодателството, Концесионерът и ГД ГВА ще имат право да
задържат всяко въздухоплавателно средство, принадлежащо на всяко лице или
образувание, поради неплащане на Летищни такси. Освен това Концесионерът има
право, освен в случай на Аварийна ситуация, да не приеме кацането и излитането
на извънгабаритни въздухоплавателни средства с действителен номер за
класификация на въздухоплавателното средство (ACN) по-висок от публикувания
номер за класификация на настилката (PCN) на летищните площадки.
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ЧАСТ IX РАЗВИТИЕ, ПЛАНИРАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ
25

РАЗВИТИЕ И ПЛАНИРАНЕ

25.1

Първоначален генерален план
25.1.1 Концесионерът изготвя, въз основа на Идейния план за развитие,
представен с Офертата, Първоначалния генерален план и го представя на
Концедента в срок до пет (5) месеца от Началната дата на Концесията.
25.1.2 Първоначалният генерален план съдържа най-малко следното:
(a)

предвижданото стратегическо развитие на Летището;

(b)

Първоначалната Оценка на капацитета, включително прогноза за
размера на трафика и оперативна прогноза за Летището;

(c)

оценка на бъдещите инфраструктурни нужди по отношение
времева рамка / дати на приключване, измерения, нива на
обслужване и съдържание през Срока на Концесията, в
съответствие с Изискваното ниво на обслужване, Минималните
технически изисквания и Стандартите за изпълнението, както са
поотделно разписани в съответните Приложения, по-конкретно
Приложение 6 (КПИ – Измерване на изпълнението);

(d)

оценка на устройството и развитието на Обекта на Концесията;

(e)

комплексна инвестиционна и строителна програма за Срока на
Концесията, с минималната стойност определена в Минималните
технически изисквания и Офертата;

(f)

Системата за екологично и социално управление и Оценката на
екологичното и социалното въздействие; и

(g)

всички елементи, предвидени в Законодателството и препоръките
на ICAO за Генерално планиране в летищата .

25.1.3 Концесионерът представя на Концедента Първоначалния генерален план
заедно с, по отношение на Неотложните Строителни дейности, График за
изпълнение на Неотложните Строителни дейности. Ако Концедентът
определи, че съответният Първоначален генерален план е годен според
предназначението, той издава одобрение в съответствие с Клауза 25.2
(Актуализирани генерални планове).
25.2

Актуализирани генерални планове
25.2.1 Без да се засягат Оценките на капацитета съгласно Клауза 25.3 (Оценки на
капацитета) и съгласно Клауза 25.4 (Ремонтни дейности - Оценка на
състоянието на Съоръженията), Концесионерът представя на
Концедента Актуализиран генерален план в рамките на три (3) месеца след
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изтичането на петата (5-ата) година след Началната дата на Концесията и
след края на всеки пет (5) годишен период след това, заедно с доклад
относно изпълнението на Генералния план и актуализирани предложения,
които Концесионерът счита за необходими. Ако Концедентът прецени, че
съответният Актуализиран генерален план е подходящ за целите на
Договора, той издава декларация за одобрение, в съответствие с тази
Клауза 25.2 (Актуализирани генерални планове).
25.2.2 Концедентът извършва преглед на всеки Първоначален илиАктуализиран
генерален план (заедно наричани "Плановете"), като ако Концедентът се
убеди, че съответният План е годен за предназначението си, тъй като
осигурява капацитета на зона "въздух", зона "земя" и Пътническите
терминали, необходим за обслужване на прогнозните нива на въздушен
трафик най-малко за следващите двадесет (20) години, то в срок до
тридесет (30) дни от получаването му той одобрява съответния план.
Съответното одобрение се съобщава на Концесионера.
25.2.3 В случай че Концесионерът докаже на Концедента, че е технически
невъзможно да бъде спазена Клауза 26.9 (Срок на Строителните
дейности) от настоящия Договор по отношение Неотложните нови или
разширителни Строителни дейности без извършване на отчуждаване, и
поради неналичност на земя – без реализиране на решения, които са пообременяващи за Концесионера от предвидените в Минималните
технически изисквания по мнение на Концедента, то изискванията към
обема и обхвата на Неотложните нови или разширителни Строителни
дейности се коригират съответно от Концедента, а Първоначалният
генерален план, Актуализираният генерален план, Графикът за изпълнение
на Неотложните Строителни дейности, както и Минималните технически
изисквания ще бъдат съответно изменени, така че съответните строителни
дейности, които не могат да бъдат изпълнени поради горепосочените
причини, да отпаднат от обема и обхвата на Неотложните нови или
разширителни Строителни дейности.
25.2.4 В срок до четиридесет и пет (45) дни от представянето на съответните
Планове, Концедентът може да уведоми Концесионера за всякакви свои
забележки или възражения и да посочи срок за отговор от страна на
Концесионера.
25.2.5 Ако Концесионерът оспори забележките и/или възраженията на
Концедента, то Концедентът или Концесионерът могат в срок до десет (10)
дни от получаването на забележките или възраженията да отнесат въпроса
за разрешаване чрез механизмите за Разрешаване на спорове съгласно
Клауза 55 (Пред-арбитражно разрешаване на спорове).
25.2.6 Ако Концедентът определи, че някой от Плановете не е годен за
предназначението си или ако, след Доброволно уреждане или Разрешаване
на Ad hoc спор, Комисията за технически спорове или Арбитрите потвърдят
забележките или възраженията на Концедента, Концесионерът ще
представи отново изменения План за одобрение, като в този случай горните
подточки се прилагат съответно към новия представен документ.
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25.2.7 След одобряването му, съответният План ще бъде наричан "Одобреният
генерален план", а Концесионерът своевременно ще спазва
предложенията, предвидени в Одобрения генерален план, включително с
всякакви срокове за изпълнение на Строителните дейности, и в
съответствие с условията на настоящия Договор.
25.2.8 Горните разпоредби не намаляват отговорността на Концесионера да заяви
и набави всички съответни Разрешения и Съгласия, изисквани съгласно
Законодателството. Съответно Концесионерът следва да извърши всички
необходими действия и процедури във връзка с Одобрения генерален план,
включително за спазване на всички екологични и градоустройствени
изисквания, изготвяне и обработване на подробен устройствен план,
инвестиционни проекти и набавяне на всички Разрешения и Съгласия за
изграждането на обектите, включени в Генералния план.
25.3

Оценка на капацитета
25.3.1 Концесионерът осигурява наличието на достатъчен капацитет на Летището
за спазване по всяко време на Изискваното ниво на обслужване на
въздушното движение и ще предприема Нови или разширителни
Строителни дейности, за да осигури предоставянето на Летищните услуги
в съответствие със Минималните технически изисквания, както са
посочени в Приложение 18 (Минимални технически изисквания),
Стандартите за изпълнението, и изискванията към капацитета, както са
посочени поотделно в Приложение 6 (КПИ – Измерване на изпълнението).
25.3.2 Първоначална Оценка на капацитета се изготвя веднага щом е възможно
след Датата на влизане в сила, и във всеки случай преди датата, която се
пада пет (5) месеца след Началната дата на Концесията.
25.3.3 Впоследствие, Оценките на капацитета се изготвят от Изпълнителя на
Оценка на капацитета, както следва:
(a)

Доколкото са налице Критични проблеми с капацитета през тази
Година от Концесията, която се пада три (3) години след
предходната Оценка на капацитета и на всеки три (3) години
впоследствие, докато дадена Оценка на капацитета не покаже, че
Летището вече няма Критични проблеми с капацитета; и

(b)

впоследствие, и във всички останали случаи, пет (5) години след
предходната Оценка на капацитета.

25.3.4 Резултатите от всяка Оценка на капацитета (различна от Първоначалната
Оценка на капацитета) се представят на Концедента като част от Годишния
отчет за изпълнението не по-късно от 1 март на дадена календарна година.
25.3.5 Всяка Оценка на капацитета посочва, въз основа на анализ на съответните
данни съгласно Приложение 6 (КПИ – Измерване на изпълнението), дали
Летището изпитва Критични проблеми с капацитета и по отношение на коя
категория (перони, терминали или писта).
25.3.6 Ако Първоначалната оценка на капацитета определи, че Летището изпитва
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Критични проблеми с капацитета, а Първоначалният генерален план,
представен съгласно Клауза 25.2.1 (Преглед и одобрение на Планове за
коригиращи действия и Генерални планове) според основателното
становище на Концедента, не разглежда този недостиг на капацитет, то
Концесионерът ще актуализира своя Генерален план, за да включи такива
Неотложни нови или разширителни Строителни дейности, каквито може да
са необходими според основателното становище на Концедента за
изграждане и/или разширяване на гражданските перони и/или
Пътническите терминали.
25.3.7 Ако бъде установено, че Летището изпитва Критични проблеми с
капацитета, както е посочено в Приложение 6 (КПИ – Измерване на
изпълнението), тогава е налице Задействащо разширяването събитие и
Концесионерът следва да изготви и представи на Концедента предложение
относно коригиращи действия за справяне с установените Критични
проблеми с капацитета, в рамките на сроковете, посочени в Приложение 6
(КПИ – Измерване на изпълнението).
25.3.8 Ако не е налице изобщо или не е налице достатъчно пространство в
рамките на Обекта на Концесията, Концесионерът уведомява Концедента
относно необходимостта от разширяване извън Обекта на Концесията.
Концесионерът следва да поиска отчуждаване на необходимите терени в
съответствие с Клауза 5.7 (Отчуждавания). Преди да бъдат завършени
отчуждаванията на необходимите терени, Концесионерът няма да бъде
длъжен да изгражда разширение.
25.4

Ремонтни дейности - Оценка на състоянието на Съоръженията
25.4.1 В съответствие с разпоредбите на настоящия Договор Концесионерът ще
отговаря за изпълнението и изготвянето на Първата Оценка на състоянието
на Съоръженията веднага щом е възможно, и във всеки случай – в срок до
пет (5) месеца от Началната дата на Концесията, а впоследствие – ежегодна
Оценка на състоянието на Съоръженията, като във всеки отделен случай
оценява всички основни Съоръжения и системи, както е описано в
Приложение 18 (Минимални технически изисквания).
25.4.2 Концесионерът:
(a)

в срок до три (3) месеца от получаване на Първата Оценка на
състоянието на Съоръженията, изготвя и представя на Концедента
за одобрение План за Неотложните ремонтни дейности, който план
се изготвя в съответствие с Приложение 18 (Минимални технически
изисквания) и описва подробно всички Неотложни ремонтни
дейности, които Концесионерът ще извърши за да осигури, че
съществуващите Съоръжения ще функционират без проблеми или
с минимални проблеми и за да отговори на всякакви недостатъци
във функционирането на Съоръженията, както са определени в
Първата Оценка на състоянието на Съоръженията; и

(b)

в срок до три (3) месеца от получаване на всяка друга Оценка на
състоянието на Съоръженията, ако тази Оценка на състоянието на
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Съоръженията показва, че Съоръженията на Летището не отговарят
на стандартите, така че да бъде постигнато Изискваното ниво на
обслужване "Оптимално", изготвя и представя на Концедента за
одобрение ревизиран План за ремонтни дейности ("Ревизираният
План за ремонтни дейности"), който план включва всички
детайли, които се изискват съгласно Приложение 18 (Минимални
технически изисквания) и посочва времето на това спадане под
Изискваното ниво на обслужване "Оптимално" и всички
краткосрочни, средносрочни и дългосрочни Бъдещи ремонтни
дейности, които Концесионерът ще извърши с цел да отговори на
всякакви недостатъци в стандартите на Съоръженията, както са
определени в съответната Оценка на състоянието на Съоръженията
и да възстанови Изискваното ниво на обслужване "Оптимално".
25.5

Преглед и одобрение на Плана за ремонтни дейности
25.5.1 Предложенията, предвидени във всеки План за ремонтни дейности,
изготвен в съответствие с Клауза 25.4 (Ремонтни дейности - Оценка на
състоянието на Съоръженията), се представят на Концедента за
одобрение.
25.5.2 В срок до тридесет (30) дни от датата на представяне на всеки План за
ремонтни дейности, Концедентът уведомява Концесионера за своето
решение за одобрение или неодобрение на предложенията.
25.5.3 В срок до тридесет (30) дни от съобщаването на горепосоченото решение
на Концедента, Концесионерът може да му представи своите коментари. В
този случай, в срок до десет (10) дни от последното уведомление,
Концедентът може да приеме коментарите или да потвърди
първоначалната си оценка на Концесионера, след което Концедентът взема
окончателно решение.
25.5.4 Решението на Концедента е окончателно и задължително, освен ако бъде
отменено в съответствие с механизма за Разрешаване на спорове съгласно
Клауза 55 (Пред-арбитражно разрешаване на спорове), след оспорване на
това решение от Концесионера в срок до седем (7) дни от датата на
съобщаване на решението.
25.5.5 Ако Концедентът не одобри предложенията и Концесионерът не представи
възражения срещу това решение или ако в съответствие с механизма за
Разрешаване на спорове съгласно Клауза 55 (Пред-арбитражно
разрешаване на спорове) бъде преценено, че предложенията не отговарят
на условията за одобряване, Концедентът предоставя на Концесионера
своите наблюдения под формата на списък на недостатъците, като
инструктира Концесионера да измени съответния План за ремонтни
дейности.
25.5.6 След изменението на съответния План за ремонтни дейности,
Концесионерът може повторно да представи предложенията за одобрение,
в който случай отново се прилагат разпоредбите на тази Клауза.
25.5.7 След одобряването му, съответният План за ремонтни дейности ще бъде
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наричан Одобреният план за ремонтни дейности, а Концесионерът ще
спазва предложенията, предвидени в Одобрения план за ремонтни
дейности, включително всякакви срокове за приключване на Строителните
дейности в съответствие с условията на настоящия Договор, като
Концесионерът също така организира финансирането на тези Ремонтни
дейности и едновременно осигурява, че всякакво предоставено
финансиране е със срок не по-дълъг от Срока на Концесията.
26

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

26.1

Общи задължения на Концесионера
26.1.1 Концесионерът ще носи отговорност за Проектите за строителство,
изграждането и пускането в експлоатация на Строителните дейности, които
съставляват Неотложните Строителни дейности и Бъдещите Строителни
дейности.
26.1.2 Концесионерът осигурява, че Проектите за строителство, изграждането,
приключването, пускането в експлоатация и изпитването както на
Неотложните Строителни дейности, така и на всякакви Бъдещи
Строителни дейности, ще бъде извършвано в съответствие с условията на
настоящия Договор, като по-конкретно ще бъдат спазвани:
(a)

Първоначалният генерален план и Графикът за изпълнение на
Неотложните Строителни дейности, както и всякакъв друг одобрен
график;

(b)

всеки План за ремонтни дейности, за да се осигури отстраняването
на всякакви проблеми, открити при Оценката на състоянието на
Съоръженията;

(c)

всеки последващ Генерален план, за да се осигури текущото
предоставяне на Изискваното ниво на обслужване и достатъчен
капацитет на Летището;

(d)

Ръководството за управление и експлоатация на Летището;

(e)

Стандартите за изпълнението, касаещи Летищните услуги; и

(f)

всяко от следните:
(A)

приложимите изисквания
сертифициране;

(B)

Екологичните и социални задължения съгласно настоящия
Договор;

(C)

Минималните технически изисквания;

(D)

наръчниците за качество, касаещи разработването и надзора
на Проектите за строителство и строителството;
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съгласно

Регламентите

за

26.2

(E)

Добрите индустриални практики;

(F)

всички относими Разрешения и съгласия; и

(G)

цялото относимо действащо Законодателство.

Договор за строителство
26.2.1 Концесионерът сключва Договора за строителство с Изпълнителя на
пазарен принцип и на основата на обичайната пазарна практика. За избора
на Изпълнител се прилагат разпоредбите на Клауза 29 (Подизпълнители на
Концесионера за Строителни дейности).
26.2.2 При спазване на разпоредбите на Клауза 29 (Подизпълнители на
Концесионера за Строителни дейности), Концесионерът има правото да
замени даден Изпълнител, като условията на съответния Договор за
строителство не могат да бъдат изменяни или прекратявани и не може да се
прави отказ от права без предварителното писмено съгласие на Концедента
(което съгласие не може да бъде неоснователно отказвано или забавяно).

26.3

Проектиране
26.3.1 Концесионерът осигурява, че съответните проектанти ще изготвят всеки
Проект за строителство на такова ниво и с такава детайлност, каквито бъдат
основателно определени, за да се осигури прегледа и одобрението на
Проекта за строителство от Концедента и да се определи до каква степен
качеството на Проекта за строителство за Строителните дейности отговаря
във всички отношения на Минималните технически изисквания.
26.3.2 Концесионерът осигурява, че всеки Проект за строителство включва
основните измерения и всички технически характеристики, както и
съответните изчисления, касаещи Строителните дейности, така че да може
да бъде извършена оценка на неговото изпълнение на задълженията по
отношение на Част VI от този Договор и Минималните технически
изисквания.
26.3.3 Концесионерът представя на Концедента всеки Проект за строителство в
поискания от Концедента брой екземпляри веднага след изготвяне на
Проекта за строителство.

26.4

Оценка на Проект за строителство
Концесионерът е длъжен да осигури възможност Концедентът да разгледа и оцени
Проекта за строителство за всяка от Строителните дейности, при спазване на
долупосочените условия, съгласно настоящия Договор и неговите Приложения, и
в съответствие със Законодателството, както следва:
26.4.1 оценява дали Проектът за строителство спазва Минималните технически
изисквания, като нарежда допълнителен Проект за строителство необходим
за да отговори Проектът за строителство на тези изисквания;
26.4.2 одобрява графика на обследванията и изпитванията при Обекта на
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Концесията, оценява тяхната адекватност и достатъчност за целите на
Проекта за строителство, като предоставя копие от одобрения график на
Концесионера и Концедента;
26.4.3 оценява наръчниците за контрол на качеството и осигуряване качеството
на Проектирането, като нарежда изменения или допълнения (според
необходимото) и следи тяхното реализиране;
26.4.4 изготвя и представя на Концедента Тримесечни отчети за напредъка, които
обхващат дейностите през предходния период и откритите проблеми и
представят програмата на дейностите за следващия период, с препратка
към оценката на Проекта за строителство; и
26.4.5 налага всякакви необходими изисквания за поправяне и преглежда
резултатите от тях.
26.5

Одобряване на Проект за строителство
26.5.1 При спазване на изискването за преглед съгласно Клауза 26.4 (Оценка на
Проект за строителство) и при изпълнение на критериите за сребърен
статус по LEED или Сертифициране по BREEAM с рейтинг "много добър"
или по-висок, както и неговото съответствие със Законодателството,
Компетентният орган издава съответните Разрешения и съгласия, като в
такъв случай Проектът за строителство се счита одобрен като "годен за
изпълнение".
26.5.2 Концедентът може да представи възражения по Проекта за строителство
само доколкото той не отговаря на изискванията, уговорени в настоящия
Договор или нарушава Законодателството. Концедентът представя тези
възражения в срок до тридесет (30) дни от датата на получаване на
гореспоменатата оценка. Ако Концедентът не отправи възражение или не
отхвърли изрично Проекта за строителство по време на този 30-дневен
срок, то Проектът за строителство се счита за одобрен от Концедента.
26.5.3 Решението на Концедента е окончателно и задължително, освен ако и
докато не бъде отменено в съответствие с механизма за Разрешаване на
спорове съгласно Клауза 55 (Пред-арбитражно разрешаване на спорове),
в случай че Концесионерът отнесе въпроса към него съгласно Клауза 55
(Пред-арбитражно разрешаване на спорове) в срок до десет (10) дни от
датата на получаване на решението.
26.5.4 При одобряване на представения Проект за строителство от Концедента и
ако Концесионерът не е отправил възражения срещу това одобрение в
сроковете на тази Клауза 26.5 (Одобрение на Проект за строителство) или
ако бъде решено в съответствие с механизма за Разрешаване на спорове
съгласно Клауза 55 (Пред-арбитражно разрешаване на спорове), че такова
одобрение трябва да бъде издадено, то съответното Одобрение на Проект
за строителство е окончателно и задължително.

26.6

Промяна на Проект за строителство
Не се допускат промени, изменения или отклонения от Проект за строителство (или
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раздел от него), одобрен съгласно процедурите, установени в тази Клауза 26
(Строителни дейности), без писмено предложение за промяна, изменение или
отклонение, представено на Концедента за оценка в съответствие с процедурите,
установени в Клауза 26.4 (Оценка на Проект за строителство ).
26.7

Започване на Строителните дейности
26.7.1 Концесионерът не може да започне никакви Строителни дейности до
издаване на Одобрение на Проект за строителство от Концедента в
съответствие с Клауза 26.5 (Одобрение на Проект за строителство ) и до
получаване на всички Разрешения и съгласия.

26.8

Отговорност на Концесионера
Концесионерът носи пълната отговорност за Строителните дейности и
представянето на всеки Проект за строителство или документ съгласно тази
Клауза, неговото одобряване или неодобряване, издаването на всякакви
Разрешения и съгласия, представянето на коментари или възражения от
Концедента или всяко отнасяне на даден въпрос към механизма за Разрешаване на
спорове съгласно Клауза 55 (Пред-арбитражно разрешаване на спорове) в
съответствие с тази Клауза или всяко прибягване към Арбитраж по никакъв начин
не освобождава Концесионера от никое от неговите задължения, пасиви и
отговорности по настоящия Договор.

26.9

Срок за Строителните дейности
Концесионерът изпълнява и приключва всички Неотложни Строителни дейности в
рамките на сроковете, предвидени за съответните Строителни дейности в Графика
за изпълнение на Неотложните Строителни дейности във всеки конкретен случай,
в съответствие с разпоредбите на настоящия Договор, Минималните технически
изисквания и Добрите иднустриални практики, за да осигури, че Строителните
дейности и всяка част от тях са подходящи за предназначението им, както е
определено в Спецификациите или както основателно може да бъде заключено от
тях.

26.10

Забава – Договорни неустойки
26.10.1 Ако Концесионерът счита, че Строителните дейности няма да бъдат
извършени в съответствие с предложения график,
(a)

Концесионерът своевременно уведомява Концедента и, доколкото
е възможно, описва обстоятелствата около очакваната забава в
разумна степен на подробност; и

(b)

Концесионерът предоставя на Концедента данни за очакваната
забава, включително копия от всички уведомления, данни и разчети
по отношение на тази забава; и

(c)

Концесионерът посочва действията, предприемани за намаляване
на тази забава.

26.10.2 Ако някое Разрешение за ползване не бъде издадено към съответната
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Планирана дата на приключване, Концедентът има правото да изисква за
всеки ден забава плащане на Договорни неустойки, равняващи се на 0.01%
(една стотна процент) от стойността на Строителните дейности, по
отношение на които не е издадено Разрешение за ползване. Максималните
Договорни неустойки за всяка от просрочените Строителни дейности в
никой случай няма да надвишават пет процента (5%) от стойността на тези
Строителни дейности, като Концесионерът заплаща тези Договорни
неустойки в срок до десет (10) дни от установяването им. Концедентът
също така има право да усвои всяка Гаранция за изпълнение на
Строителните дейности и Задължителни капиталови разходи, в допълнение
към претендирането на Договорни неустойки и/или доколкото
Договорните неустойки не са заплатени на съответния им падеж.
26.11

Случай на неизпълнение на Концесионера - Строителни дейности
Ако който и да е от сроковете, посочени в Клауза 26.9 (Срок за Строителните
дейности) бъде просрочен сумарно с над тридесет процента (30%) по отношение
на Строителни дейности на стойност над EUR 5,000,000 (с думи: пет милиона евро)
и освен ако тази Забава е настъпила след Събитие за обезщетяване или
Освобождаващо от отговорност събитие, то тогава е настъпил Случай на
неизпълнение на Концесионера.

26.12

Разрешение за ползване
Всички Разрешения за ползване се издават от Компетентния орган в съответствие
със Законодателството.

27

ИЗМЕНЕНИЕ

27.1

Изменение от Концедента
През целия Срок на Концесията Концедентът има правото да поиска, а
впоследствие да нареди на Концесионера извършването на Изменение. В това
отношение, Концедентът издава Нареждане за Изменение, а Концесионерът
пристъпва към изпълнение на това Изменение, само ако Нареждането за Изменение
е било издадено в съответствие с Клауза 27.4 (Нареждане за Изменение).

27.2

Изменение от Концесионера
Независимо от разпоредбите на Клауза 25.1 (Първоначален генерален план),
Концесионерът има правото да предложи на Концедента по време на Срока на
Концесията всякакво Изменение, което Концесионерът счита за необходимо или
желателно за подобряване на качеството, ефикасността или безопасността на
дейностите на Летището, изпълнението на Строителните дейности и/или
Летищните услуги, както и за да се постигне съответствие с всякакви промени в
Законодателството. Концедентът може да одобри или отхвърли всяко Изменение,
предложено от Концесионера. При всички случаи Измененията се извършват при
спазване на приложимото Законодателство, като всяка процедура за Изменение
следва да се извършва единствено ако е безспорно допустима съгласно
приложимото Законодателство.
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27.3

Процедура за Изменение
Ако Концедентът поиска или Концесионерът предложи Изменение,
Концесионерът изготвя и представя на Концедента веднага щом бъде практически
възможно, но във всеки случай – в срок до деветдесет (90) дни от датата на
предложението за такова Изменение, доклад, съдържащ пълни подробности по
това Изменение, включително:
27.3.1 основанията за него (ако е предложено от Концесионера), включително
позоваване на конкретните разпоредби от приложимото Законодателство,
които позволяват и оправдават това Изменение;
27.3.2 подробното описание на Изменението;
27.3.3 оценка на Капиталовите разходи, необходими за реализиране на
Изменението, придружена от предложение за финансирането и
заплащането на тези разходи и конкретен ангажимент, че стойността на
това Изменение се поема от Концесионера, освен ако бъде договорено
друго;
27.3.4 всякакви изменения на настоящия Договор, които ще са наложителни във
връзка с Изменението;
27.3.5 въздействието, което това Изменение би имало върху Концесионните
дейности и/или върху правата и задълженията на Концесионера по
настоящия Договор, включително всяка необходимост от удължаване на
срока на Строителните дейности или на ангажиментите и задълженията на
Концесионера по настоящия Договор; и
27.3.6 план (включително график) за реализиране на Изменението.

27.4

Нареждане за Изменение
27.4.1 Концесионерът е длъжен да реализира дадено Изменение от Концедента,
като има правото да възрази срещу предложено Изменение от Концедента
(което възражение трябва да бъде надлежно обосновано от Концесионера в
писмен вид) само на едно или повече от следните основания:
(a)

реализирането на Изменението ще засегне съществено и

(b)

неблагоприятно здравето и безопасността на което и да е лице;

(c)

реализирането на Изменението ще доведе до дълбока промяна в
естеството или обхвата на Концесията или съществено и
неблагоприятно ще промени разпределението на рисковете по
Концесията;

(d)

предложеното Изменение не е възможно поради строителни,
експлоатационни, инженерни или други технически причини и/или
не е

(e)

в съответствие със Законодателството или времето не е достатъчно
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за изпълнение на Изменението преди Датата на изтичане на
Концесията;
(f)

предложеното Изменение съществено и неблагоприятно ще засегне
способността на Концесионера да извършва Концесионните
дейности или неговите права и задължения по настоящия Договор;
и/или

(g)

Концесионерът не е в състояние да получи финансиране за
Капиталовите разходи, необходими за реализиране на
Изменението.

27.4.2 Ако Концедентът и Концесионерът постигнат споразумение по всички
въпроси, посочени в доклада представен от Концесионера в съответствие с
Клауза 27.3 (Процедура за Изменение), Концедентът може да издаде
Нареждане за Изменение, което стартира Изменението ("Нареждането за
Изменение"). Това Нареждане за Изменение съдържа описанието на
Изменението и условията за Възстановяване на баланса в съответствие с
Клауза 34 (Събития за обезщетяване - Възстановяване на икономическия
баланс). Нареждането за Изменение се подписва от Концедента и
Концесионера, а след получаване на всички Разрешения и съгласия,
необходими в съответствие със Законодателството, Изменението става част
от настоящия Договор.
27.4.3 Независимо от разпоредбите на тази Клауза 27 (Изменение), всяко
Изменение и всяка промяна на разпоредбите на настоящия Договор,
включително вследствие на Законодателна промяна, се извършва в
съответствие със Законодателството. Не се извършва Изменение или
промяна на разпоредбите на настоящия Договор относно неговия предмет,
Датата на изтичане на Концесията или размера на Първоначалното
Концесионно
възнаграждение
или
Годишното
Концесионно
възнаграждение.
28

ТЕХНОЛОГИЧЕН СКАУТИНГ

28.1

Принцип на технологичния скаутинг
Концесионерът прилага за своя сметка принцип на технологичен скаутинг през
целия Срок на Концесията, за да даде възможност на Концедента да се възползва
от всякакви съществени технически подобрения или технологични модернизации
във връзка с Летището. Концесионерът представя на Концедента констатациите от
технологичния скаутинг в съответствие с Клауза 23.3 (Отчети за напредъка).

28.2

Последици от технологичния скаутинг
Ако някоя Страна счита за вероятно замяната и/или модернизацията на дадено
оборудване или технология да има положително въздействие върху качеството на
дейностите на Летището и Летищните услуги или върху разходите за дейностите
на Летището и изпълнението на Летищните услуги, Концесионерът предлага на
Концедента Изменение в съответствие с Клауза 27.2 (Изменение от Концесионера).
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29

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
ДЕЙНОСТИ

НА

КОНЦЕСИОНЕРА

29.1

Уведомление относно Подизпълнители

ЗА

СТРОИТЕЛНИ

Без да се засягат задълженията му по чл. 133 и чл. 134 от Закона за концесиите, ако
това бъде изискано от Концедента от време на време, Концесионерът своевременно
ще предоставя данни за всички свои Подизпълнители, свързани със Строителните
дейности. Концедентът може да поиска от Концесионера по всяко време през
Срока на Концесията прекратяването на даден договор с Подизпълнител и/или
смяната на даден Подизпълнител поради причини, свързани с националната
сигурност, като Концесионерът своевременно ще прекрати договора със
съответния Подизпълнител и/или ще смени съответния Подизпълнител съгласно
тази Клауза 29 (Подизпълнители на Концесионера за Строителни дейности).
29.2

Таван на възлагането на Строителните дейности
Независимо от чл. 133 и чл. 134 от Закона за концесиите, Концесионерът не може
да възлага изпълнението на съществена част от своите договорни задължения,
свързани със Строителни дейности, чиято стойност надвишава EUR 5,000,000
(словом: пет милиона евро) годишно или общо EUR 10,000,000 (словом: десет
милиона евро) или които са от критично значение за постоянното безопасно и
надеждно функциониране на Летището или Летищните услуги като цяло, на
Подизпълнители без предварителното писмено съгласие на Концедента.
Съгласието на Концедента не се изисква за Подизпълнители, посочени в Офертата.

29.3

Процедура за възлагане на подизпълнители
Ако Концесионерът желае да възложи съществена част от своите договорни
задължения, свързани със Строителни дейности, на Подизпълнител, той
предоставя на Концедента всички необходими данни за предложения
Подизпълнител, като опит, персонал, който ще участва в изпълнението на
договора, финансови данни, както и конкретните задължения, които ще бъдат
възложени на Подизпълнителя. Концедентът отговаря на заявлението в срок до
тридесет (30) дни. Ако Концедентът не отговори в този срок, съгласието му се
счита за дадено.

29.4

Отговорност на Концесионера
Концесионерът остава отговорен и няма да бъде освободен от своите задължения
или отговорности по настоящия Договор поради това, че негови задължения,
свързани със Строителни дейности, са изпълнявани от Подизпълнител.

29.5

Минимални изисквания към договор за подизпълнение за Строителни
дейности
Освен това, Концесионерът ще осигури, че договорът с Подизпълнител за
Строителни дейности предвижда следното:
29.5.1 Всички задължения на Концесионера представляват задължения и на
Подизпълнителя;
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29.5.2 Договорът с Подизпълнител не поражда каквото и да е право срещу
Концедента за някоя от договарящите се страни;
29.5.3 Концедентът има права на встъпване, ако бъде поискано;
29.5.4 Ако настъпи предсрочно прекратяване на настоящия Договор без оглед на
основанието:

29.6

(a)

Концедентът може, изцяло по свое усмотрение, да продължи
изпълнението на договора с Подизпълнителя по отношение на
всяка част, която все още не е изпълнена от Подизпълнителя, като
замести Концесионера при същите условия или при съгласие с
Подизпълнителя при по-благоприятни условия. Ако Концедентът
избере да не продължи изпълнението на договора с
Подизпълнителя, той няма да носи отговорност към
Подизпълнителя и няма да има никакви финансови или други
задължения към него;

(b)

Концедентът не носи отговорност и няма да има никакви финансови
или други задължения, произтичащи от изпълнението от страна на
Подизпълнителя на дадена част от договора с Подизпълнителя, като
тази отговорност остава за Концесионера; и

(c)

при поискване на Концедента, Концесионерът и Подизпълнителят
ще предоставят на Концедента цялата информация, отнасяща се до
състоянието на договора с Подизпълнителя.

Без намеса на Концедента
Концедентът няма да се намесва в каквито и да е договорки между Концесионера
и Подизпълнителя на Строителни дейности, освен ако:
29.6.1 дадена разпоредба на настоящия Договор бъде съществено нарушена
поради действие или бездействие на Подизпълнителя, при условие че
Концедентът е връчил на Концесионера уведомление преди такава намеса
с искане за поправяне на нарушението в разумен срок и Концесионерът не
е осигурил поправянето на същественото нарушение от Подизпълнителя в
рамките на този срок;
29.6.2 съгласно Клауза 21 (Намеса на Концедента);
29.6.3 съгласно Клауза 17 (Експлоатация и управление);
29.6.4 след издаването на уведомление за прекратяване от Концедента съгласно
Клауза 42.1 (Прекратяване поради обществен интерес); или
29.6.5 съгласно Клауза 44 (Временно отнемане на Концесията)
Без да се засяга правото на Концедента да изиска смяна на Подизпълнител
поради обществен интерес в съответствие с Клауза 29.1 (Уведомяване за
Подизпълнители), Намесата на Концедента в съответствие с горните
Клаузи 29.6.1 до 29.6.5 може да включва искане за незабавна смяна на
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Подизпълнителя. Намесата на Концедента не освобождава Концесионера
от и не намалява отговорностите или задълженията му, възникващи
съгласно настоящия Договор.
29.7

Предоставяне
Концесионерът предоставя на Концедента заверени копия от всички договори с
Подизпълнители в сроковете, предвидени в Закона за концесиите.
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ЧАСТ X ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ - ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
30

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА КОНЦЕСИЯТА

30.1

Първоначално и Годишно концесионно възнаграждение
30.1.1 Като насрещна престация за правата, предоставени от Концедента на
Концесионера по настоящия Договор, Концесионерът заплаща на
Концедента:
(a)

Първоначалното Концесионно възнаграждение преди или на
Началната дата на Концесията;

(b)

Годишното концесионно възнаграждение, изчислено съгласно
Клауза
30.1
(Първоначално
и
Годишно
Концесионно
възнаграждение) и в съответствие с условията на настоящия
Договор, и платимо в съответствие с Клауза 30.3 (Изчисления и
заплащане).

30.1.2 Годишното концесионно възнаграждение е в размер на по-голямата от
двете суми:
(a)

[сумата, предложена с Офертата на участника, но не по-малка от
EUR 7 669 378,22 (с думи: седем милиона шестстотин шестдесет и
девет хиляди триста седемдесет и осем Евро и двадесет и два
евроцента) (BGN 15 000 000; с думи: петнадесет милиона Български
лева)]2; и

(b)

сумата, определена чрез прилагане на [процент] спрямо общия
размер на Общите приходи от Концесията за съответната Година от
Концесията]3.

Без да се засяга действието на други разпоредби на този Договор, Страните се съгласяват,
че Годишното концесионно възнаграждение няма да подлежи на промяна въз основа на
последващи намалявания на Летищните такси или други подобни обстоятелства, които
могат да окажат влияние върху Общите приходи от Концесията. Страните се съгласяват,
че Годишното концесионно възнаграждение ще бъде определяно в пропорционален
размер, когато дадена Година от Концесията е по-кратка от дванадесет (12) месеца.
30.2

Стойност на Концесията
Страните отчитат и се съгласяват, че Стойността на Концесията възлиза сумарно
на [*], изчислена като настоящата стойност на Общите приходи от Концесията
съгласно Финансовия модел, дисконтирана с четири процента (4%).

Посочва се сумата на Предложения размер на Годишното концесионно възнаграждение, както е
дефиниран в Документацията за концесията, предложена от Класирания на първо място участник в
неговата Оферта.
3
Посочва се Процента на Годишното концесионно възнаграждение, както е дефиниран в
Документацията за концесията, който се получава като резултат от предложеното от Класирания на
първо място участник в неговата Оферта.
2
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30.3

Изчисления и заплащане
30.3.1 Концесионерът предоставя на Концедента Удостоверение за
Концесионното възнаграждение от своя одитор, определен в съответствие
с Клауза 30.7 (Счетоводни отчети и одит) в срок до 20 февруари (относно
цялата предходна Година от Концесията), съответно до 20 юли (относно
периода от 01 януари до 30 юни или за първата Година от Концесията (ако
е приложимо) периода от Началната дата на Концесията до 30 юни), след
края на съответната половина от съответната Година от Концесията, което
съдържа:
(a)

Общите приходи от Концесията за непосредствено предшестващата
Година от Концесията или част от нея, изразени в евро; и

(b)

изчисление на Годишното Концесионно възнаграждение за
съответния предходен период, въз основа одитираните отчети за
цялата година, включително всякакви необходими корекции.

30.3.2 Концесионерът потвърждава всяко Удостоверение за Концесионното
възнаграждение чрез представяне на удостоверение от надлежно
упълномощено длъжностно лице, одобряващо съдържанието и
изчисленията на одитора.
30.3.3 Концесионерът заплаща (а) петдесет процента (50%) от Годишното
Концесионно възнаграждение за текущата Година от Концесията (наричана
„ГКn“) до 31-ви юли
всяка ГКn, и (b) до 31 март в Годината от концесията ГК n+1, останалите
петдесет процента (50%), въз основа на Удостоверението за Концесионното
възнаграждение по отношение на Годината от концесията ГК n, представяно
до 20 февруари на Годината от Концесията ГК n+1, като също така заплаща
положителната разлика между реалното Годишно Концесионно
възнаграждение, посочено в това Удостоверение за концесионното
възнаграждение, и Концесионното възнаграждение, вече заплатено за
Година от Концесията ГКn.
30.3.4 В случай на отрицателно салдо между реалното Годишно Концесионно
възнаграждение, посочено в Удостоверението за концесионното
възнаграждение за Година n от Концесията, и Концесионното
възнаграждение, заплатено по отношение Година n, плащанията в повече,
извършени от Концесионера, ще се считат за предварително плащане. Това
предварително плащане се прихваща спрямо плащанията на Годишното
Концесионно възнаграждение по отношение Година n+1 от Концесията,
когато те станат дължими.
30.4

Оспорвани изчисления или суми
30.4.1 Ако Концедентът не е съгласен с изчисленията на Концесионера по
отношение размера на Концесионното възнаграждение и/или Общите
приходи от Концесията, той уведомява съответно Концесионера в срок до
четиринадесет (14) дни от представянето на изчислението и/или данните в
съответствие с Клауза 30.3 (Изчисления и заплащане), като посочва сумата,
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която Концесионерът е длъжен да заплати.
30.4.2 Концесионерът заплаща изчислената от Концедента сума в срок до пет (5)
дни от получаване на горното уведомление. Концесионерът заплаща сумата
така, както е изчислена от Концедента. Ако в резултат на оспорване на
сумата от Концесионера, спорът бъде решен в полза на Концесионера,
Концедентът по свое усмотрение или (i) връща на Концесионера
съответната разлика в платената от Концесионера в повече сума, или (ii)
приспада такава сума от следващото дължимо Концесионно
възнаграждение.
30.4.3 Заплащането на концесионното възнаграждение от Концесионера не
препятства правото му да повдигне Спор по отношение размера или
изчислението на Концесионното възнаграждение и да се отнасе към
механизма за Разрешаване на спорове съгласно Клауза 55 (Предарбитражно разрешаване на спорове) в срок до двадесет (20) дни от
получаване на уведомлението на Концедента, но след като вече е извършил
плащане на Концесионното възнаграждение. .
30.5

Неизпълнение
30.5.1 При спазване на Клауза 36 (Непреодолима сила), ако Концесионерът не
представи изчислението, отнасящо се до Годишното Концесионно
възнаграждение в рамките на сроковете, посочени в Клауза 30.3.1
(Изчисления и заплащане), счита се, че е настъпил Случай на неизпълнение
на Концесионера.
30.5.2 Ако в срок до тридесет (30) дни от падежа на съответната вноска от
Годишното Концесионно възнаграждение, Концесионерът не е заплатил
Годишното Концесионно възнаграждение, дължимо за този период,
Концедентът може да събере тази сума от Гаранцията за дейността и това
неплащане ще представлява Случай на неизпълнение на Концесионера.
30.5.3 Независимо от разпоредбите на Клауза 36 (Непреодолима сила) и при
спазване на разпоредбите на тази Клауза 30 (Концесионно възнаграждение
и Стойност на Концесията), за периода, през който продължава ефектът
от Случай на Непреодолима сила, Годишното Концесионно
възнаграждение се начислява и Концесионерът ще е длъжен по настоящия
Договор да заплаща Годишното Концесионно възнаграждение на
Концедента в съответствие с тази Клауза 30 (Концесионно възнаграждение
и Стойност на Концесията), при условие че това заплащане на Годишното
Концесионно възнаграждение от Концесионера съгласно тази Клауза 30.3
(Изчисления и заплащане):
(a)

се извършва след пълното заплащане (или удържане или
удовлетворяване) на всякакви Капиталови разходи, както е
предвидено в последния Финансов модел или Данък, за който е
вероятно да е дължим от Концесионера за периода, през който
продължава ефектът от Случай на Непреодолима сила; и

(b)

ако е налице Спор по отношение на това дали продължава ефектът
от Случай на Непреодолима сила или е престанал, то Концедентът
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или Концесионерът отнася въпроса към Процедурата за
разрешаване на спорове съгласно Клауза за фактическо определяне
на това дали продължава ефектът от Случай на Непреодолима сила
или е престанал и ако ефектът от Случай на Непреодолима сила
продължава, дали това има съществено въздействие върху
способността на Концесионера обслужва своите финансови
задължения по Договорите за финансиране (ако има такива).
30.5.4 Освен ако в настоящия Договор е изрично предвидено или договорено
друго между Страните, всички плащания между Страните (независимо
дали по обезщетение или другояче) се извършват към другата Страна в срок
до шестдесет (60) дни след като плащането стане дължимо и платимо.
30.6

Валута и начин на плащане, лихви върху плащанията
30.6.1 Всяко плащане на Първоначалното Концесионно възнаграждение и на
Годишното Концесионно възнаграждение от Концесионера към
Концедента се изразява и извършва в евро.
30.6.2 Концесионерът заплаща всяко Концесионно възнаграждение по следната
сметка на Концедента [посочване на данните на сметката].
30.6.3 Освен ако в настоящия Договор е предвидено друго, всяка Страна има
право, без да се засяга което и да е друго право или обезщетение, да получи
лихва върху всяко плащане, което не е извършено навреме в съответствие
с условията на настоящия Договор, като тази лихва се изчислява от ден за
ден при годишен процент, равняващ се на Референтния лихвен процент от
деня, следващ датата, на която плащането е било дължимо, до и
включително датата на плащане. Всяко плащане, което бъде отсрочено в
съответствие с Клауза 37 (Непреодолима сила), няма да се дължи и да бъде
платимо и няма да се олихвява за срока на това отсрочване.

30.7

Счетоводни отчети и одит
30.7.1 В рамките на Законодателството, Концесионерът води аналитично
счетоводство за Летищните услуги, включени в Договора, като годишните
финансови отчети на Концесионера подлежат на задължителен финансов
одит от регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит.
30.7.2 Всички разходи, извършени от Концесионера във връзка с изграждането,
управлението, експлоатацията и поддържането на Летището, Обекта на
Концесията или Концесионните активи, както и всички други разходи,
свързани с която и да е от Концесионните дейности, се признават за
фактически разходи на Концесионера, в съответствие с МСФО/МСС и
Законодателството.

31

ПРИХВАЩАНЕ
31.1.1 Концесионерът се отказва от всякакви права на прихващане, които може да
има срещу Концедента.
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31.1.2 Концедентът има право да задържи или прихване всяка сума, дължима на
Концесионера от Концедента по настоящия Договор (без сумата на Дълга
към датата на прекратяване във всеки от случаите на прекратяване,
предвидени в настоящия Договор), срещу всяка сума, която е дължима и
платима от Концесионера на Концедента.
32

ДАНЪЦИ

32.1

Отговорност на Концесионера
Концесионерът отговаря за заплащането на падеж на всички Данъци в съответствие
със Законодателството (включително всякакви и всички имуществени данъци и
такси, свързани с Обекта на Концесията). Всички плащания, които трябва да бъдат
извършени от Концесионера към Концедента, се извършват в пълен размер, без
удръжки или намаления, които се дължат за Данъци, освен ако друго е предвидено
в настоящия Договор.

33

ФИНАНСОВ МОДЕЛ

33.1

Първоначален финансов модел
Първоначалният финансов модел е приложен към настоящия Договор като
Приложение 4 (Финансов модел) в съответствие с Офертата.

33.2

Актуализации на Финансовия модел
33.2.1 Концесионерът актуализира данните и прогнозите във Финансовия модел
на Началната дата на Концесията, а впоследствие ежегодно, изцяло за своя
сметка и в съответствие с разпоредбите на тази Клауза 33.2 (Актуализации
на Финансовия модел).
33.2.2 Обхватът на актуализирането на Финансовия модел (включително данните,
примерните механики и структурата) не може да води до съществени
промени във Финансовия модел и е ограничен до следното:
(a)

включването на исторически данни, което ще се извършва на
годишна база, и данни във Финансовия модел, които касаят минали
периоди, се заместват с реални данни, налични във връзка с
Концесията;

(b)

включването на данни, отразяващи промените, които произтичат от
разпоредбите на настоящия Договор и имат пряко въздействие
върху оценките за бъдещото финансово състояние на
Концесионера;

(c)

включването на данни, които отразяват актуализирането на
Прогнозите във Финансовия модел и включват промени в
допусканията, които целят възможно най-реалистичната Прогноза
към съответния момент, при условие че тази актуализация се
дължи:
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(d)

(A)

на промени в променливите, които към съответния момент
са били изменени или се очаква с голяма степен на
сигурност да бъдат изменени, и които имат пряко
въздействие върху Прогнозите на Концесионера; или

(B)

на промени в променливите, които към съответния момент
са настъпили или се очаква с голяма степен на сигурност да
настъпят, и които имат непряко въздействие върху
Прогнозите на Концесионера (включително исторически
данни за трафика и приходите или исторически данни за
инфлацията, което налага изменения на съответните
Прогнози);

актуализиране на Прогнозите вследствие на настъпването на
Освобождаващо от отговорност събитие, на Събитие за
обезщетяване или на продължаващ Случай на Непреодолима сила,
се извършва по такъв начин, че Финансовият модел да включва:
(A)

Прогнозите при допускането, че Освобождаващото от
отговорност събитие, Събитието за обезщетяване или
Случаят на Непреодолима сила не са се случили,

(B)

Прогнозите след отчитане на последиците от настъпването
на такива събития и

(C)

съответните обезщетения, дължими в съответствие с
настоящия Договор вследствие на такива събития.

33.2.3 Концесионерът представя Финансовия модел на Концедента за одобрение
в срок до тридесет (30) дни от края на всяка Година от Концесията, което
одобрение не може да бъде неоснователно отказвано или забавяно, заедно
с (i) бележка, описваща извършените актуализации и (ii) писмо от
Заемодателите, в което същите одобряват всички съответни актуализации
на Финансовия модел.
34

СЪБИТИЯ
ЗА
ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ
ИКОНОМИЧЕСКИЯ БАЛАНС

34.1

Събития за обезщетяване

-

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

НА

При спазване на Клауза 34.2 (Ограничения), Концесионерът има право на
Възстановяване на икономическия баланс на Концесията ("Възстановяване")
след настъпване на събитие, което значително би смутило общия икономически
баланс по настоящия Договор (като всяко такова събитие е "Събитие за
обезщетяване"), както следва:
34.1.1 нарушение от Концедента на задълженията поети по Клаузи 3.7 (Държавни
ползватели) и 3.11 (Конкуренция);
34.1.2 възникване на Съществуващо замърсяване, съгласно условията, уговорени
в Клауза 8.1.6 (Съществуващо замърсяване);
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34.1.3 Концесионерът е длъжен да приложи Изменение след искане на
Концедента или ако Концедентът приеме Изменение, предложено от
Концесионера в съответствие с Клауза 27.1 (Изменение от Концедента);
34.1.4 Квалифицирана законодателна промяна;
34.1.5 непредоставяне от Концедента на Концесионера на Обекта на Концесията
(Клауза 5.3 (Нарушение на задължението за предаване), Движимите
активи (Клауза 6.2 (Предоставяне на право на ползване и предаване на
Движими активи)) и Правата на интелектуална и индустриална
собственост (Клауза 6.3 (Права на интелектуална и индустриална
собственост)) и/или неизвършване от Концедента на отчуждавания в
съответствие с Клауза 5.7 (Отчуждавания) в рамките на одобрените
срокове;
34.1.6 всяко съществено отклонение от Идейния план за развитие вследствие на
промени, инициирани и/или изисквани от Концедента или Компетентни
органи на Идейния план за развитие чрез процеса на одобряване на даден
Генерален план или Проект за строителство, включително вследствие на
преразглеждане на Генералния план в съответствие с Клауза 25.1
(Първоначален генерален план), с изключение на промени, необходими с
оглед привеждане в съответствие със Законодателството, или промяна,
която е била договорена между Концедента и Концесионера в съответствие
с условията на настоящия Договор; и
34.1.7 всяко съществено отклонение между стойностите или състоянието на
Обекта на Концесията или Концесионните активи, както са прехвърлени на
Началната дата на Концесията, и стойностите или състоянието на Обекта
на Концесията или Концесионните активи, оповестени към Крайната дата
за оповестяване в Приложение 7 (Обект на Концесията) и Приложение 8
(Движими активи).
34.2

Ограничения
Концесионерът има право на Възстановяване само при следните обстоятелства:
34.2.1 Възстановяване е възможно единствено ако е надвишен Минималният праг
на Събитието за обезщетяване;
34.2.2 Концесионерът понася или (i) увеличение в Капиталовите разходи или (ii)
Загуба на Общи приходи от Концесията, в рамките на двадесет и четири(24-) месечен период, което надвишава Минималния праг на Събитието за
обезщетяване по отношение на каквото и да било Събитие за обезщетяване
като пряка последица от (a) единично Събитие за обезщетяване или (b)
поредица от Събития за обезщетяване, настъпили в рамките на двадесет и
четири- (24-) месечен период, или
34.2.3 възникват допълнителни Капиталови разходи, които, сумарно със
задължения по Капиталови разходи по отношение на Събития за
обезщетяване от същия вид, които са настъпили в рамките на предходния
двадесет и четири- (24-) месечен период, надвишават Минималния праг на
Събитието за обезщетяване.
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34.3

Цел
Целта на Възстановяването е Концесионерът да бъде поставен във финансово
състояние, което не е по-добро или по-лошо от финансовото състояние, в което той
би бил ако не беше настъпило Събитието за обезщетяване.

34.4

Плащане по Възстановяването
Ако Концедентът е длъжен да осигури Възстановяване по отношение на дадено
Събитие за обезщетяване, той полага разумни усилия за осигуряването му в шест
(6) месеца след окончателното споразумение по Възстановяването (освен ако
срокът бъде удължен съгласно Законодателството), но ако въпреки полагането на
разумни усилия осигуряването на Възстановяване би било прекалено
обременяващо за Концедента, то вместо да осигури Възстановяване в посочения
срок, Концедентът прекратява настоящия Договор чрез издаване на Уведомление
за прекратяване към Концесионера и към Заемодателите (при спазване на
разпоредбите на Прякото споразумение, ако има такова), при спазване на Клауза
34.6 (Плащане при прекратяване). Освен това, Концесионерът ще има право да
прекрати Договора в случай на Квалифицирана законодателна промяна, касаеща
Указанието, която води до неограничена отговорност по отношение на ресурсите
на Акционерите или Третите лица, съгласно Приложения 11а до 11c.
Тази разпоредба не се прилага, ако Концесионерът прекрати настоящия Договор
поради Случай на неизпълнение на Концедента.

34.5

Ограничаване от Концесионера
За да има право на Възстановяване съгласно тази Клауза 34 (Събития за
обезщетяване - Възстановяване на икономическия баланс), Концесионерът полага
всички разумни усилия за ограничаване и намаляване на последиците от всяко
Събитие за обезщетяване.

34.6

Плащане при прекратяване
Ако Концедентът прекрати настоящия Договор в съответствие с Клауза 34.4
(Плащане по възстановяването), Концедентът заплаща на Концесионера
обезщетение при прекратяване на настоящия Договор съгласно условията на
Клауза 40.6.2 (Обезщетение при прекратяване поради Случай на неизпълнение)
(Сума на обезщетението при неизпълнение от Концедента).

34.7

Включване
Когато Концесионерът претърпи Загуба на приходи вследствие на дадено Събитие
за обезщетяване, размерът, с който се намаляват задълженията на Концесионера за
разходи, се отчита при определянето на размера на Възстановяването.

34.8

Методи за Възстановяване
Без това да засяга правата за прекратяване, съгласно Клауза 34.6 (Плащане при
прекратяване), когато е налице нужда от Възстановяване, това може да се извърши
чрез един или повече от следните методи (всеки от които е "Метод за
възстановяване"), които ще се договорят между Страните:
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34.8.1 Намаляване
на
Концесионното
възнаграждение,
доколкото
необходимостта от Възстановяване е следствие от Законодателна промяна;
34.8.2 чрез корекция на Летищните такси, при условие, че е постигнато
споразумение с Въздушните превозвачи;
34.8.3 отпускане на субсидии (ако е приложимо и позволено съгласно
Законодателството относно държавните помощи);
34.8.4 Концедентът избира да финансира изцяло или (доколкото Концесионерът е
получил финансиране за част от допълнителните Капиталови разходи)
останалата част от допълнителните Капиталови разходи;
34.8.5 удължаване на срока на Неотложните Строителни дейности или на което и
да е задължение на Концесионера по настоящия Договор или, но само
доколкото необходимостта от Възстановяване е вследствие на
Законодателна промяна и/или Концесионерът не по своя вина е
възпрепятстван да изпълнява своите задължения в съответствие с
настоящия Договор поради дадено Събитие за обезщетяване, удължаване
на Срока на Концесията;
34.8.6 корекция в Приложимия максимален коефициент на Главния дълг, ако има
такъв, или
34.8.7 всяка друга форма, договорена между Страните.
34.9

Уведомяване
Концесионерът уведомява Концедента за настъпване на всяко събитие, което може
да породи Събитие за обезщетяване, веднага щом това бъде практически възможно.
Когато, според становището на Концесионера, същият има право на
Възстановяване, той връчва уведомление на Концедента и представя задълбочена
и комплексна писмена обосновка на своето становище. Концесионерът и
Концедентът провеждат преговори добросъвестно, като те започват без забавяне от
датата на получаване на уведомлението от Концедента. Тези преговори
приключват в срок до деветдесет (90) дни от датата на уведомлението. Ако
Концесионерът и Концедентът не се договорят за Възстановяване и/или за
условията и графика на това Възстановяване в рамките на посочения срок от
деветдесет (90) дни, то или Концесионерът, или Концедентът отнася Спора към
Процедурата за разрешаване на спорове в съответствие с Клауза 55 (Предарбитражно разрешаване на спорове).

34.10

Специфично възстановяване
Когато използваният Метод за Възстановяване е някой от посочените в Клауза
34.8.4 (Методи за Възстановяване), то доколкото е позволено по
Законодателството:
34.10.1 Концесионерът и Концедентът се договарят за график на плащанията по
отношение поеманите от Концесионера разходи до степента, поемана от
Концедента; и
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34.10.2 Концедентът извършва плащане към Концесионера в срок до деветдесет
(90) дни от получаване на представените на Концедента фактури
(попълнени във всички съществени отношения) в съответствие с
договорения график на плащанията (или както бъде периодично изменен
по договорка, според случая).
34.11

Единствено обезщетение
Всяко Възстановяване, предоставено от Концедента в съответствие с тази Клауза
35 (Събития за обезщетяване - Възстановяване на икономическия баланс) е
единственото и окончателно правно обезщетение във връзка с породилото го
Събитие за обезщетяване.

34.12

Изваждане
Без да се засягат предходните Клаузи, всяко намаляване на разходите на
Концесионера по Концесията (включително Капиталови разходи и Данъци),
дължащо се на настъпването на Събитие за обезщетяване, изчислено въз основа на
Финансовия модел, както и всякакви Застрахователни постъпления, получени или
подлежащи на получаване от Концесионера по отношение на това Събитие за
обезщетяване, се изваждат от всяко обезщетение, платимо от Концедента на
Концесионера в съответствие с тази Клауза 34 (Събития за обезщетяване Възстановяване на икономическия баланс).

34.13

Възстановяване на баланса в полза на Концедента
Без да се засяга действието на предходните Клаузи, ако в рамките на две
последователни Години от Концесията действителната ВНВ на Собствения
капитал надхвърли с тридесет процента (30%) размера на ВНВ на Собствения
капитал съгласно Първоначалния финансов модел на Концесионера, Концедентът
има право на възстановяване на баланса в своя полза. В такъв случай, Страните се
съгласяват да възстановят баланса в полза на Концедента чрез увеличаване на
процента на Годишното концесионно възнаграждение с тридесет процента (30%).
В случай че действителната ВНВ (според актуализираните Финансови модели)
спадне под ВНВ на Собствения капитал съгласно Първоначалния финансов модел,
Годишното концесионно възнаграждение се намалява до нивото отпреди
съответното увеличение.
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ЧАСТ XI НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
35

ОСВОБОЖДАВАЩИ ОТ ОТГОВОРНОСТ СЪБИТИЯ

35.1

Освобождаващи от отговорност събития
Всяко от следните обстоятелства представлява Освобождаващо от отговорност
събитие:
35.1.1 всякакво откриване на Културни ценности след Началната дата на
Концесията, както е посочено в Клауза 7 (Културни ценности);
35.1.2 всякакъв случай, в който даден Компетентен орган не издава, подновява
или удължава съответно Разрешение или съгласие без основателна причина
и при условие че Концесионерът е подал надлежно заявление в
съответствие със Законодателството, и при условие, че съответното
разрешение или съгласие е необходимо за изпълнение на конкретно
задължение по този Концесионен договор, и съответно бъде доказано по
установения в този договор ред (Процедура за разрешаване на спорове), че
само и единствено неиздаването, неподновяването или неудължаването на
съответното Разрешение или съгласие е довело до неизпълнение на
конкретното задължение по този Концесионен договор;
35.1.3 всякакво непредоставяне или закъсняло предоставяне на комунални услуги
от страна на Организация за комунални услуги за повече от един (1) месец,
с изключение на случаите, когато това непредоставяне или закъсняло
предоставяне се сдължи на виновно поведение, действие или бездействие
на Концесионера;
35.1.4 всяко
нарушаване
на
обслужване/Отговорност);

Клауза

3.9.4

(Аеронавигационно

35.1.5 всякакво откриване на Съществуващо замърсяване преди Началната дата
на Концесията, идентифицирано в Оценката на обекта, при условията,
посочени в Клауза 8.1.6 (Съществуващо замърсяване);
35.1.6 всякакво оттегляне, анулиране или обезсилване на съответно Разрешение
или съгласие от Компетентен орган в нарушение на Законодателството, и
при условие, че това оттегляне, анулиране или обезсилване на съответното
разрешение или съгласие е попречило за изпълнение на конкретно
задължение по този Концесионен договор, и съответно бъде доказано по
установения в този договор ред (Процедура за разрешаване на спорове), че
само и единствено оттеглането, анулирането или обезсилването на
съответното Разрешение или съгласие е довело до неизпълнение на
конкретното задължение по този Концесионен договор
35.1.7 всякаква допустима намеса и/или прекъсване от страна на Концедента, в
съответствие с Клауза 21.2.1 (Допустима намеса);
35.1.8 непредоставяне от Концедента към Концесионера на права върху Обекта
на Концесията, в съответствие с Клауза 5 (Обект на Концесията) и/или
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и/или неуспех на Концедента и/или даден Компетентен орган да извърши
отчуждение в съответствие с Клауза 7 (Отчуждения) в рамките на
одобрените срокове;
35.1.9 непредоставяне от Концедента към Концесионера на правата върху
Концесионните активи, както е посочено в Клауза 6 (Концесионни активи);
35.1.10 всякакво съществено нарушение на Концедента на задълженията му по
настоящия Договор, включително Случай на неизпълнение на Концедента,
което е било съобщено от Концесионера на Концедента веднага щом бъде
практически възможно; и
35.1.11 всякакви просрочия на Времевия график за изпълнение на Неотложните
Строителни дейности вследствие на (i) промени, инициирани и/или
изисквани от Концедента или Компетентни органи в Идейния план за
развитие в процеса на одобряване на Генералния план, освен ако това не се
дължи на промени в законодателството или на неизпълнение от страна на
Концесионера, както и неосноветелно забавяне на съответните одобрения,
като това това забавяне на следва да се дължи на поведение, действие или
бездействие на Концесионера.
35.2

Последици от Освобождаващи от отговорност събития
Ако и доколкото дадено Освобождаващо от отговорност събитие:
35.2.1 е причина за Забава в изпълнението на Строителните дейности; и/или
35.2.2 оказва съществено неблагоприятно въздействие на способността на
Концесионера да изпълнява свои задължения или да упражнява свои права
по настоящия Договор,
и Концесионерът е спазил задълженията си по Клауза 35.3 (Ограничаване на
вредите от Концесионера), по-долу, то:
35.2.3 Концесионерът временно ще бъде освободен от неговите задължения,
доколкото изпълнението им е осуетено вследствие на Освобождаващото от
отговорност събитие; при условие обаче, че при никакви обстоятелства
Освобождаващо от отговорност събитие не може да бъде считано за
основание за въздържане от изпълнение на парични задължения, натрупани
преди настъпването на Освобождаващото от отговорност събитие, а по
отношение на Концесионера – за въздържане от заплащането на
Концесионното възнаграждение, което винаги остава дължимо;
35.2.4 Концедентът няма правото да отправя Претенция за нарушение на
задължения по настоящия Договор от Концесионера;
35.2.5 Концедентът няма да може да упражни правата си за едностранно
прекратяване на настоящия Договор по Клауза 40.1 (Случай на
неизпълнение на Концесионера) поради такова Освобождаващо от
отговорност събитие; и
35.2.6 ако дадено Освобождаващо от отговорност събитие:
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35.3

(a)

съществено забави планирания срок за приключване на
Строителните дейности, като не е налице достатъчна възможност за
коригиране на графика без допълнителен разход, или

(b)

съществено смути редовното функциониране на Летището, то
Концесионерът има правото на:
(A)

(х) удължаване на Срока на Концесията с периода, през
който Концесионерът е бил възпрепятстван да изпълнява
своите задължения в съответствие с настоящия Договор,
като през този период няма да се дължи Концесионно
възнаграждение, ако плащането на същото е продължило и
по време на Освобождаващото от отговорност събитие,
и/или (y) удължаване на графика за приключване на
Строителните дейности, равняващо се на срока, през който
съответните Строителни дейности са били забавени по този
начин;или

(B)

обезщетение за
разходите за
финансиране на
допълнителните разходи по отношение на Строителни
дейности, които са възникнали като пряка последица от
дадено Освобождаващо от отговорност събитие, доколкото
такива разходи за финансиране сумарно надвишават сумата
от EUR 2 000 000 (словом: два милиона евро), като до този
праг разходите винаги се поемат от Концесионера, без да са
засегнати конкретните разпоредби на Клаузи 7 (Културни
ценности), 8.1 (Съществуващо замърсяване) и 21.2
(Допустима намеса). Всякакво обезщетение, дължимо на
Концесионера в съответствие с тази Клауза, се заплаща от
Концедента в срок до деветдесет (90) дни от получаването
на Претенцията за обезщетение, представена от
Концесионера на Концедента, а ако Концедентът е оспорил
Претенцията - в срок до деветдесет (90) дни от получаването
на окончателното решение по спора съгласно Процедурата
за разрешаване на спорове по Клауза 55 (Пред-арбитражно
разрешаване на спорове) и Клауза 56 (Арбитраж), заедно с
всички документи доказващи претендираните разходи.

Ограничаване на вредите от Концесионера
За да получи удължаване на срокове и/или освобождаване и/или обезщетение,
Концесионерът трябва:
35.3.1 веднага щом бъде практически възможно, да връчи на Концедента
уведомление за своята Претенция за освобождаване от задълженията му по
настоящия
Договор,
включително данни
за
естеството на
Освобождаващото от отговорност събитие, датата на настъпването му и
вероятната му продължителност;
35.3.2 да демонстрира в разумно задоволителна за Концедента степен, че:
(a)

Освобождаващото от отговорност събитие е причинило нуждата от
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удължаване на срокове, обезщетение и освобождаване на
Концесионера от задълженията му по настоящия Договор;

35.4

(b)

действайки в съответствие с Добрите индустриални практики, без
да извърши съществени разходи, не е могъл разумно да намали или
компенсира претендираните загубено време, разходи за
финансиране и/или освобождаване от задължения по настоящия
Договор; и

(c)

полага своите най-добри усилия за изпълнение на задълженията си
по настоящия Договор.

Без прилагане на неустойки
Ако дадено Освобождаващо от отговорност събитие причини начисляване на
Неустойки по изпълнението в съответствие с Приложение 6 (КПИ – Измерване на
изпълнението) или на Договорни неустойки в съответствие с Клауза 26.10 (Забава
– Договорни неустойки), Концедентът няма да има правото да прилага съответните
неустойки, докато продължава съответното Освобождаващо от отговорност
събитие.

35.5

Спор относно Освобождаващо от отговорност събитие
Ако Страните не могат да се договорят за степента на необходимите
освобождаване, удължаване на срокове или обезщетение, или ако Концедентът не
е съгласен с това, че е настъпило Освобождаващо от отговорност събитие,
Концесионерът и Концедентът отнасят Спора към Процедура за разрешаване на
Спорове, в съответствие с Клауза 55 (Пред-арбитражно разрешаване на спорове).

36

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

36.1

Определение за Непреодолима сила
"Случай на Непреодолима сила" означава събитие или поредица събития:
36.1.1 извън разумния контрол (пряк или косвен) на Страната, засегната от такова
събитие, обстоятелство или поредица от събития или обстоятелства
("Засегнатата страна", като се уточнява, че за целите на настоящия
Договор, Засегнатата страна може да бъде само Концедентът или
Концесионерът); и
36.1.2 което не е било предвидимо, а ако е било предвидимо – не е могло да бъде
предотвратено, избегнато или преодоляно от Засегнатата страна, която е
предприела всички разумни предпазни мерки, дължима грижа и разумни
алтернативни действия с цел избягване на въздействието на съответните
събитие върху способността на Засегнатата страна да изпълнява своите
задължения по настоящия Договор.

36.2

Включване в обхвата на Непреодолима сила
Случаите на Непреодолима сила включват, без да са ограничени до, следните
обстоятелства, при условие че тези обстоятелства изпълняват условията, посочени
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в определението за Случай на Непреодолима сила по-горе:
36.2.1 война (независимо дали обявена), въоръжен конфликт, блокада, военно
ембарго, нашествие, действие на външен враг, военна мобилизация;
36.2.2 международни санкции (по-конкретно, финансови и икономически
санкции), приети от чужда държава, многостранна или чуждестранна
организация;
36.2.3 гражданска война, бунт, въстание, революция, военна или узурпирана
власт, неподчинение, размирици или безредици, насилие, гражданско
неподчинение (с изключение на такива действия, предприети единствено
от служителите на Концесионера или на Подизпълнител);
36.2.4 терористичен акт, саботаж, отвличане или пиратство (с изключение на
такива действия, предприети единствено от служителите на Концесионера
или на Подизпълнител);
36.2.5 природно и стихийно бедствие (което с цел избягване на съмнения включва
земетресение от шеста (6-та) или по-голяма степен по скалата на Рихтер и
наводнения с вероятност по-голяма от 1 на 1000 години);
36.2.6 епидемия или пандемия;
36.2.7 експлозия, пожар, унищожаване на машини, оборудване, предмети и
всякакъв вид инсталации, продължителна неизправност на транспорт,
далекосъобщения, електричество, водоснабдяване или газоснабдяване;
36.2.8 всякаква стачка, провеждана на територията на цялата страна и която не
засяга единствено Концесионера или негов Подизпълнител;
36.2.9 всякакво непредвидимо екстремално време (с отчитане на естеството на
дадения район и обичайните климатични условия в него), доколкото това
засяга изпълнението на Строителните дейности;
36.2.10 ядрено, химическо или биологично замърсяване, освен ако източникът му
или причината за него произтича от действия или нарушение от страна на
Концесионера или на Подизпълнител;
36.2.11 вълни от високо налягане, причинени от придвижващи се със свръхзвукова
скорост апарати, които директно водят до невъзможност на дадена Страна
да изпълнява задълженията си по този Договор в тяхната цялост или
съществена част от тях.
36.3

Уведомяване и консултации
36.3.1 Ако някоя от Страните желае да се позове на Случай на Непреодолима сила
като причина за забавяне на изпълнението на задълженията ѝ по този
Договор, тя следва възможно най-скоро след узнаване за настъпването на
Случая на Непреодолима сила, но при всички случаи – в срок до десет (10)
дни от датата на узнаване за настъпването му или датата, на която
Засегнатата страна е узнала за настъпването му, да представи на другата
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Страна (която е или Концедентът, или Концесионерът) писмено
уведомление с описание на естеството и очакваната продължителност на
събитието, както и въздействието му върху изпълнението на този Договор
от страна на Засегнатата страна и действията, които ще бъдат предприети
за смекчаване на последиците от това събитие. Ако Засегнатата страна не
представи такова уведомление в съответствие с условията на настоящата
Клауза 36.3.1, тя няма да има право да се ползва от облекченията по тази
разпоредба, доколкото предоставянето на тези облекчения на Засегнатата
страна би причинило или увеличило вредите или загубите, търпени от
която и да било Страна, която не претендира за такъв Случай на
Непреодолима сила, и възникващи в резултат на неизпълнението на
задълженията на Засегнатата страна по този Договор.
36.3.2 Страните следва да положат всички разумни усилия да: (i) предотвратят,
сведат до минимум и смекчат последиците от Случая на Непреодолима
сила, включително чрез прибягване до алтернативни източници на услуги,
оборудване и материали; и (ii) осигурят възобновяване на нормалното
изпълнение на този Договор (според приложимото) след края на Случая на
Непреодолима сила.
36.3.3 Ако някоя от Страните бъде засегната от Случай на Непреодолима сила, тя
може да се позове на него само по отношение на тази част от Летищните
услуги, която е пряко засегната от това събитие, а не по отношение на части
от Летищните услуги, които не са засегнати по този начин, и само за
толкова време, за колкото тези Летищни услуги са пряко засегнати.
36.3.4 Възможно най-скоро, но при всички случаи – в срок до пет (5) дни от
представяне на уведомление от Засегнатата страна в съответствие с Клауза
36.3.1, Страните следва да се срещнат, да проведат добросъвестни
преговори и при необходимост – да извършат физическа проверка на
Активите по Концесията, за да:
(a)

оценят въздействието на съответния Случай на Непреодолима сила;

(b)

определят очакваната
Непреодолима сила; и

(c)

формулират мерки и стъпки за смекчаване на вредите, които да
бъдат предприети от Страните с оглед възобновяване изпълнението
на задълженията, засегнати от Случая на Непреодолима сила.

продължителност

на

Случая

на

36.3.5 През времетраенето на Случая на Непреодолима сила, Засегнатата страна
следва да предоставя на другата Страна редовни (най-малко веднъж
седмично) отчети относно въпросите по тази Клауза 36.3 и всякаква друга
информация, подробности или документи, основателно изискани от
другата Страна;
36.3.6 В срок до петнадесет (15) дни след края на Случая на Непреодолима сила,
Засегнатата страна представя на другата Страна разумни доказателства за
естеството на Случая на Непреодолима сила и въздействието му върху
изпълнението на задълженията ѝ по този Договор.
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36.4

Последици от Случай на Непреодолима сила
36.4.1 Когато настъпи даден Случай на Непреодолима сила:
(a)

при спазване на Клауза 36.4.2 (Последици от Случай на
Непреодолима сила), всяка Засегната страна ще бъде временно
освободена от изпълнение на задълженията ѝ по настоящия
Договор, доколкото изпълнението е осуетено вследствие на Случай
на Непреодолима сила;

(b)

никоя Страна няма правото да отправя Претенции за нарушаване от
Засегнатата страна на задължения по настоящия Договор, като
никоя Засегната страна не поема отговорности пред другите Страни
за всякакви вреди, понесени от тях, доколкото е настъпило Случай
на Непреодолима сила;

(c)

никоя Страна няма правото да упражни правата си за едностранно
прекратяване на настоящия Договор на основание, произтичащо от
Случая на Непреодолима сила, с изключение на предвиденото в
Клауза 41.2 (Прекратяване поради Случай на Продължителна
непреодолима сила);

(d)

Ако даден Случай на Непреодолима сила:
(A)

причини неизбежни и съществени физически увреждания
или унищожаване на цялото Летище, Строителните
дейности или част от тях (без търговски бизнеси и
дейности),

(B)

съществено забави планираното приключване на
Строителните дейности, като не е налице достатъчна
възможност за коригиране на графика без допълнителен
разход, или

(C)

съществено
Летището,

наруши

редовното

функциониране

на

Концесионерът има правото на удължаване (i) на Срока на Концесията с
периода, през който Концесионерът е бил невиновно възпрепятстван да
изпълнява своите задължения в съответствие с настоящия Договор, и (ii) на
графика за приключване на Строителните дейности, равняващо се на срока,
през който съответните Строителни дейности са били забавени по този
начин.
36.4.2 Без това да засяга предходното,
(a)

при настъпване на Случай на Непреодолима сила, Засегнатата
страна (i) продължава да отговаря за изпълнение на всичките си
задължения, които все още може да бъдат изпълнявани, независимо
дали цялостно или частично, а ако Засегнатата страна е
Концесионера - (ii) полага всички разумни усилия за осигуряване
на необходимото ниво на безопасност на Летището, неговите
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Ползватели и Пътниците, включително при Аварийни ситуации; и
(b)

при никакви обстоятелства даден Случай на Непреодолима сила не
може да бъде считано за основание за въздържане от изпълнение на
парични задължения, натрупани преди настъпването на Случая на
Непреодолима сила.

36.4.3 Ако Страните не могат да се договорят за степента на необходимото
освобождаване или ако Концедентът не е съгласен с това, че е настъпил
Случай на Непреодолима сила, то Концесионерът и Концедентът отнасят
Спора към Процедура за разрешаване на спорове според Клауза 55 (Предарбитражно разрешаване на спорове).
36.5

Обезщетение
Концедентът може (по свое усмотрение) да избере дали да обезщети Концесионера
за Загубите, понесени като пряко следствие от настъпването на Случай на
Непреодолима сила и които превишават сумите, заплатени или потвърдени за
плащане от застраховател по застрахователни полици, в съответствие с Клауза 20
(Застраховане) или да даде възможност за Възстановяване по Клауза 34 (Събития
за обезщетяване - Възстановяване на икономическия баланс). Ако Концедентът
вземе такова решение и предостави такова обезщетение, при условия, договорени
между Концесионера и Концедента, Концесионерът няма да има правото да
прекрати настоящия Договор в съответствие с Клауза 41.2 (Прекратяване поради
Случай на Продължителна непреодолима сила).

36.6

Неоправдани забавяния
Независимо от настъпването или съществуването на Случай на Непреодолима
сила, разпоредбите на тази Клауза 36 (Непреодолима сила) не освобождават
Концедента или Концесионера от отговорност (частично или напълно) за:
36.6.1 незаплащане на дължими по този Договор суми от която и да било Страна;
36.6.2 непредоставяне на Летищните услуги от страна на Концесионера в
съответствие с условията на този Договор, включително в резултат на
неангажирането от негова страна на Подизпълнители с подходяща
квалификация;
36.6.3 забавяне на изпълнението или неизпълнение на задълженията на
Концесионера за извършване на Неотложните Строителни дейности,
включително в резултат на неангажирането от негова страна на Изпълнител
с подходяща квалификация; или
36.6.4 невъзможност за набиране на финансови средства.
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ЧАСТ XII ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
37

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ

37.1

Обезщетения от Концесионера
При спазване на Клауза 37.2 (Изключения от обезщетение), Концесионерът е
отговорен, като освобождава и при поискване обезщетява Концедента за всички
Претенции и/или Загуби, свързани със:
37.1.1 смърт или телесна повреда;
37.1.2 Загуба или увреждане на Обекта на Концесията и/или Концесионните
активи;
37.1.3 нарушение на нормативно задължение; или
37.1.4 действия на Трети лица, Претенции, искания, разходи, такси и разноски
(включително правни разходи на база обезщетение),
които могат да произтекат от, като следствие на, в хода на, или във връзка с
Концесионните дейности или изпълнението/неизпълнението от Концесионера на
дадено задължение по настоящия Договор, без оглед на каквато и да е вина или
небрежност на Концесионера.

37.2

Изключения от обезщетение
Концесионерът няма отговорност или задължение да обезщети Концедента по
Клауза 37.1 (Обезщетения от Концесионера) за дадена Загуба или Претенция,
доколкото същата произтича от:
37.2.1 нараняване, Загуба, увреждане или разход, причинени от груба небрежност
или умишлено поведение на Концедента след датата на настоящия
Договор;
37.2.2 всякакво съществено нарушение от страна на Концедента на негови
задължения по настоящия Договор;
37.2.3 пряко следствие от действия в изпълнение на писмени нареждания на
Концедента;
37.2.4 непредприемане от страна на Концедента на разумни действия за
ограничаване на Загубите му по Клауза 37.1 (Обезщетения от
Концесионера);
37.2.5 всякакво събитие или обстоятелство, доколкото това би дало право на
Концедента на двойно възстановяване на една и съща Загуба.

37.3

Уговорки и отношение към други разпоредби
37.3.1 Отговорността на Концесионера към Концедента, която произтича от което
и да било задължение за обезщетение по настоящия Договор, няма да засяга
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по какъвто и да било начин други права или защитни средства, които са на
разположение на Концедента.
37.3.2 Задължението за обезщетение от Концесионера по някоя разпоредба на
настоящия Договор не ограничава друго задължение за обезщетение от
Концесионера по друга разпоредба на настоящия Договор.
37.4

Разглеждане на претенции, подлежащи на обезщетяване от Концесионера
37.4.1 Ако Концедентът получи уведомление, искане, писмо или друг документ
относно каквато и да е Претенция от Трето лице, от които личи, че
Концедентът има или за него може да възникне право да получи
обезщетение от Концесионера по дадена разпоредба на настоящия Договор,
Концедентът ще даде писмено уведомление на Концесионера веднага щом
бъде разумно възможно на практика.
37.4.2 При спазване на Клаузи 37.4.3, 37.4.4 и 37.4.5, при даването на уведомление
съгласно Клауза 37.4 (Разглеждане на претенции, подлежащи на
обезщетяване от Концесионера), Концесионерът има правото да
противодейства на Претенцията за своя сметка и от името на Концедента,
като провежда всякаква защита, оспорване, спогодба или обжалване на
Претенцията и всякакви съпътстващи преговори, като Концедентът ще
предоставя на Концесионера цялото необходимо сътрудничество, достъп и
съдействие с цел разглеждане и противодействие срещу съответната
Претенция.
37.4.3 По отношение всяка Претенция, за която е приложима Клауза 37.4.2
(Разглеждане на претенции, подлежащи на обезщетяване от
Концесионера):
(a)

Концесионерът ще държи Концедента напълно информиран и ще се
консултира с Концедента относно разглеждането на Претенцията;

(b)

доколкото Концедентът няма право да бъде обезщетен от
Концесионера за цялата отговорност, произтичаща от действието
или бездействието, което е обект на Претенцията, няма да се
предприемат действия съгласно Клауза 37.4.2 (Разглеждане на
претенции, подлежащи на обезщетяване от Концесионера), които
увеличават размера на всякакви плащания, които следва да се
извършат от Концедента по отношение на тази част от Претенцията,
която не е покрита от обезщетението от Концесионера; и

(c)

Концесионерът няма да заплаща или урежда съответната
Претенция без съгласието на Концедента, което съгласие не може
да бъде неоснователно отказвано или забавяно.

37.4.4 Концедентът има свободата да заплаща или урежда всяка Претенция при
условия, каквито изцяло по свое усмотрение счете за уместни, без това да
засяга правата и средствата му за защита по настоящия Договор, ако:
(a)

в срок до двадесет и осем (28) дни от уведомлението от Концедента
по Клауза 37.4.1 (Разглеждане на претенции, подлежащи на
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обезщетяване от Концесионера) Концесионерът не уведоми
Концедента за намерението си да оспори Претенцията; или
(b)

Концесионерът не спази в съществено отношение разпоредбите на
Клауза 37.4.3 (Разглеждане на претенции, подлежащи на
обезщетяване от Концесионера).

37.4.5 Концедентът има свободата по всяко време да даде уведомление на
Концесионера за това, че поема провеждането на защитата, оспорването,
уреждането или обжалването на дадена Претенция, подлежаща на Клауза
37.4.2 (Разглеждане на претенции, подлежащи на обезщетяване от
Концесионера) или всякакви съпътстващи преговори. При получаване на
такова уведомление Концесионерът своевременно ще предприема всички
действия, необходими за прехвърлянето на провеждането на съответната
Претенция към Концедента, като предоставя на Концедента цялото
разумно сътрудничество, достъп и съдействие за разглеждането и
противодействието срещу същата Претенция. Ако Концедентът даде
уведомление съгласно тази Клауза 37.4.5 (Разглеждане на претенции,
подлежащи на обезщетяване от Концесионера), то Концесионерът бива
освободен от задължението за обезщетяване по отношение на съответната
Претенция, с изключение на случая когато уведомлението се дава
вследствие на непредприемането от Концесионера на надлежните действия
по отношение на същата Претенция.
37.5

Ограничаване
Когато дадена Страна ("Обезщетяваното лице") желае да повдигне Претенция по
настоящия Договор срещу друга Страна ("Обезщетяващото лице"),
Обезщетяваното лице през цялото време ще предприема всички разумни действия
за ограничаване и намаляване на всякакви Загуби, за които Обезщетяваното лице
има правото да отправи претенция срещу Обезщетяващото лице съгласно
настоящия Договор, при условие че на Концедента (i) ще се позволява да вземе
предвид своите нормативни задължения и функции при ограничаването на
съответната Загуба и (ii) той няма да бъде длъжен да предприема такива действия,
които биха довели до това той да наруши което и да било от своите нормативни
задължения и функции.

37.6

Повдигане от Концесионера на претенции срещу Трети лица
След получаване на предварителното съгласие на Концедента (което ще бъде при
разумно поставени от Концедента условия), Концесионерът може при
необходимост да започне от името на Концедента дело срещу даден Ползвател,
чието действие или бездействие причинява Загуба или Претенция, по която
Концесионера отговаря за обезщетение към Концедента по Клауза 37.1
(Обезщетения от Концесионера) при условие че Концесионерът:
37.6.1 ще поеме разходите по воденето на делото и всякакви съпътстващи
преговори, като обезщетява Концедента срещу всякакви разходи по тези
Загуби или Претенции, които произтичат от такова дело;
37.6.2 предварително ще предостави такова обезпечение по отношение на
съответната Претенция, каквото може разумно да бъде счетено за уместно
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от Концедента;
37.6.3 ще държи Концедента изцяло информиран относно воденето на такова
дело;
37.6.4 ще се консултира с Концедента относно воденето на такова дело и ще взема
предвид разумните изисквания на Концедента;
37.6.5 няма да сключва спогодби по такова дело без съгласието на Концедента; и
37.6.6 ще запази такава част от постъпленията от такова дело, каквато е нужна за
покриване на разумните и надлежни разходи на Концесионера по водене на
делото и възстановяването на всякаква Загуба или вреда (или друго
прилагане на тези постъпления за обезщетяване на понесената Загуба),
когато по силата на настоящия Договор съответната Загуба е била понесена
от Концесионера, а не от Концедента.
38

ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ОТ КОНЦЕДЕНТА

38.1

Обезщетяване от Концедента
Концедентът ще обезщети Концесионера за всяка Загуба, понесена от
Концесионера във връзка с всяка Претенция на Трето лице, отнасяща се до
Летището и произтичаща от обстоятелства, възникнали преди Датата на влизане в
сила, освен когато тези обстоятелства са причинени от действията или
бездействията на Концесионера или неговите Подизпълнители, агенти,
консултанти или финансиращи институции.

38.2

Ограничаване на вредите от Концесионера
Концесионерът ще положи всички необходими и разумни усилия, за намаляване
и/или ограничаване на тези Загуби или вреди.
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ЧАСТ XIII ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА И ПРЕКРАТЯВАНЕ
39

ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА
Настоящият Договор остава изцяло в сила и действие по време на Срока на
Концесията. Освен ако бъде прекратен предсрочно или удължен според
предвиденото по настоящия Договор и в съответствие със Законодателството,
настоящият Договор изтича на Датата на изтичане на срока, без да се засягат
всякакви задължения, които остават да бъдат изпълнени от Концесионера, както и
всякакви изискуеми задължения на Концесионера, съществуващи на същата дата.

40

ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

40.1

Случай на неизпълнение на Концесионера
Всяко от следните събития представлява "Случай на неизпълнение на
Концесионера":
40.1.1 Концесионерът не изпълни задължение да заплати дадена сума или суми,
дължима/дължими на Концедента по настоящия Договор, включително
Концесионното възнаграждение, в срок до тридесет (30) дни от съответния
падеж, като Концедентът не е могъл да получи реално заплащане на цялата
дължима от Концесионера или от името на Концесионера сума чрез
Гаранциите за изпълнение;
40.1.2 Концесионерът изостави или спре дейностите, свързани с довършването на
Строителните Дейности, за непрекъснат срок от един (1) месец и/или
изостави или спре дейностите на Летището и предоставянето на Летищните
услуги и/или затвори Летището през Работното време за срок от два (2)
последователни дни, с изключение на изрично позволеното в съответствие
с настоящия Договор;
40.1.3 Концесионерът просрочи съответна Планирана дата за приключване (при
прилагане на всички гратисни периоди, предвидени по отношение на
съответните Строителни дейности), като вече е достигнал максималния
размер на Договорните неустойки, предвидени в Клауза 26.10 (Забава –
Договорни неустойки);
40.1.4 Настъпил е случай, описан в Клауза 26.11 (Случай на неизпълнение на
Концесионера – Строителни дейности)
40.1.5 Концесионерът не впише, не извести или не докладва тези КПИ, които са
обозначени като "Безопасност и сигурност" или не предприеме действия
за коригиране или реализиране на договорените планове за действие по
отношение на съответните КПИ;
40.1.6 Концесионерът увеличи
Законодателството;

Летищните

такси

в

нарушение

на

40.1.7 откриването на производство по несъстоятелност или ликвидация, спиране
на дейностите или спиране на плащанията, определени като основание за
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образуването
на
производство
за
несъстоятелност
или
неплатежоспособност, представянето на план за преобразуване в
съответствие със Законодателството и всяка друга процедура по
несъстоятелност в съответствие със Законодателството, реализирането на
всякакво корпоративно преобразуване на или по отношение на
Концесионера, или започване на някое от предходните действия, освен ако
те са вследствие на (a) сливането или преобразуването на Концесионера
при условия, предходно приети от Концедента, или (б) заведена Претенция
на Трето лице за някое от предходните действия, която е неоснователна или
тормозеща и бъде отхвърлена, спряна или прекратена в срок до тридесет
(30) дни от подаването ѝ;
40.1.8 Концесионерът не реализира мерки и действия, изисквани от него по
настоящия Договор или които разумно могат да бъдат очаквани от него
според Добрите индустриални практики за защита на Обекта на Концесията
и Концесионните активи, както и за осигуряване на опазването на околната
среда, спазването на Част VI от този Договор и опазването на Културните
ценности;
40.1.9 Концесионерът действа в нарушение на каквито и да било задължителни
изисквания на Законодателството;
40.1.10 Извършено е нарушение от Концесионера или от Акционерите на което и
да било задължение по Клауза 11 (Концесионер), по Клауза 12
(Ангажименти на Акционерите и на Третите лица), по Клауза 13
(Промяна в собствеността), Клауза 14 (Дългово финансиране), Клауза 15
(Рефинансиране) и/или по Клауза 46 (Прехвърляне);
40.1.11 Първоначалните акционери са предоставили неверни или неточни данни,
които значително са въздействали при избора на Офертата, или ако са
налице доказателства, че към Датата на влизане в сила са били налице
основания за изключване от участие в Процедурата за определяне на
концесионер и възлагане на концесия, по отношение на Класирания на
първо място участник или на Концесионера;
40.1.12 Извършено е съществено нарушение на която и да е декларация или
гаранция от страна на Концесионера или Акционерите, или Трето лице,
изложени в Клауза 4.1 (Декларации и гаранции на Концесионера) или в
Приложение 11а (Ангажимент на Акционерите), Приложение 11b
(Ангажимент на Третото лице Летищен оператор) или Приложение 11c
(Ангажимент на Третото лице предоставящо финансови възможности);
40.1.13 не са сключени и не се поддържат в сила Застраховките на Концесионера,
изисквани в съответствие с настоящия Договор;
40.1.14 не бъде поддържана, удължена или заменена някоя от Гаранциите за добро
изпълнение в съответствие с разпоредбите на Клауза 16 (Гаранции за
изпълнение);
40.1.15 настъпването на прекратителните събития, посочени в Клауза 44.5
(Прекратяване);
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40.1.16 Концесионерът не изпълни или отказва да изпълни (a) окончателно
споразумение, постигнато чрез Доброволно уреждане, (b) окончателно
споразумение, постигнато чрез Комисията за Ad hoc спорове, (c)
окончателно решение на Комисията за технически спорове, издадено в
съответствие с Клауза 55 (Пред-арбитражно разрешаване на спорове) или
(d) окончателно Арбитражно решение, постановено в съответствие с
Клауза 56 (Арбитраж) за период от повече от деветдесет (90) дни след
датата, на която съответното споразумение, решения или Арбитражно
решение е станало окончателно; и
40.1.17 Извършване на съществено нарушение от Концесионера или от
Акционерите на техните съответни задължения по настоящия Договор
(включително Приложенията), което има съществено неблагоприятно
въздействие върху Концесионните дейности или условията и
функционирането на Летището или неизпълнение (независимо от това как
е описано) по даден Договор за финансиране, което е довело до предсрочна
изискуемост на дълга по Договорите за финансиране, и/или всякакво
изпълнение върху или усвояване на Позволените тежести.
40.1.18 Концесионерът не изпълни предвиденото в одобрен Петгодишен
инвестиционен план съгласно Клауза 18 (Инвестиционна програма –
поддръжка, инвестиции и обновяване); и
40.2

Случаи на неизпълнение на Концедента
Всяко от следните събития представлява „Случай на неизпълнение на
Концедента“:
40.2.1 Концедентът не изпълни задължение да заплати дадена сума или суми,
дължима/дължими на Концесионера по настоящия Договор (когато
Концедентът не е дал уведомление на Концесионера за това, че съответните
суми са предмет на Спор), в срок до три (3) месеца от падежа на
съответното задължение;
40.2.2 всякакъв комендантски час, отчуждаване, задължително придобиване,
забрана на строителни дейности, секвестиране, конфискация или
национализация от даден Компетентен орган, което засяга Концесионните
дейности по такъв начин, че Общите приходи от Концесията за
предходната Година от Концесията се намаляват с повече от двадесет (20)
на сто, спрямо предходната Година от Концесията;
40.2.3 съществено нарушение на дадена декларация или гаранция на Концедента
съгласно Клауза 4.2 (Декларации и гаранции на Концедента) или Клауза
4.8 (Гаранции по отношение на правото на собственост на Концедента);
40.2.4 извършването от Концедента на повторно съществено нарушение по
настоящия Договор, което значително пречи или прави невъзможно за
Концедента да изпълнява което и да било от задълженията си или да
упражнява което и да било от правата си по настоящия Договор за
непрекъснат срок от деветдесет (90) дни;
40.2.5 прехвърляне или преотстъпване на настоящия Договор на лице, различно
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от Приемливо лице, както е предвидено в Клауза 46.2 (Прехвърляне от
Концедента);
40.2.6 Квалифицирана законодателна промяна, свързана с Указанието;
40.2.7 Концедентът не изпълнява или отказва да изпълни (a) окончателно
споразумение, постигнато чрез Доброволно уреждане, (b) окончателно
споразумение, постигнато чрез Комисията за Ad hoc спорове, (c)
окончателно решение на Комисията за технически спорове, издадено в
съответствие с Клауза 55 (Пред-арбитражно разрешаване на спорове) или
(d) окончателно Арбитражно решение, издадено в съответствие с Клауза 56
(Арбитраж) за период от повече от деветдесет (90) дни след датата, на
която съответното споразумение, решение или Арбитражно решение е
станало окончателно;
За избягване на съмнения, Допустимата намеса и/или прекъсване от Концедента в
съответствие с Клауза 21.2 (Допустима намеса) и/или отнемането на Концесията в
съответствие с Клауза 44 (Временно отнемане на Концесията) не представляват
Случаи на неизпълнение на Концедента.
40.3

Съобщаване на Случай на неизпълнение
40.3.1 Ако даден Случай на неизпълнение настъпи или предстои да настъпи,
изправната Страна ще даде уведомление за такъв Случай на неизпълнение
на неизправната Страна и на Заемодателите (при спазване на разпоредбите
на Прякото споразумение, ако има такова) ("Уведомление за
неизпълнение") веднага щом бъде разумно изпълнимо на практика и във
всеки случай – в срок до десет (10) дни след като научи за настъпването на
Случая на неизпълнение.
40.3.2 В случай на Поправим случай на неизпълнение, Уведомлението за
неизпълнение ще включва покана за отстраняване или поправяне на Случая
на неизпълнение или за представяне на план за отстраняване или поправяне
на съответния Случай на неизпълнение.

40.4

Срок за отстраняване
40.4.1 В случай на Поправим случай на неизпълнение, неизправната Страна ще
отстрани или поправи събитието, породило Уведомлението за
неизпълнение, или ще представи план за отстраняване или поправяне на
съответния Случай на неизпълнение в срок до шестдесет (60) дни, с
изключение на Случаите на неизпълнение, предвидени в Клаузи 40.1.2,
40.1.6, 40.1.9, 40.1.13 и 40.1.17 (Случай на неизпълнение на Концесионера),
за които срокът за отстраняване или поправяне или за представяне на план
за отстраняване или поправяне е само петнадесет (15) дни (или по-дълъг
срок, който бъде определен в Уведомлението за неизпълнение или който
Страните договорят другояче) след Уведомлението за неизпълнение
("Срокът за отстраняване"). При изтичането на Срока за отстраняване,
ако:
(a)

Случаят на неизпълнение не е било е отстранен или поправен;
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(b)

неизправната Страна не е представила план за отстраняване или
поправяне или ако планът за отстраняване или поправяне е бил
представен по време на Срока за отстраняване, но не е бил приет от
изправната Страна по време на същия срок; и

(c)

Страните не са се договорили за удължаване на Срока за
отстраняване,

изправната Страна има правото да връчи Уведомление за прекратяване на
неизправната Страна.
40.4.2 За целите на тази Клауза 40.4 (Срок за отстраняване), "Поправим случай
на неизпълнение" означава:

40.5

(a)

Случаите на неизпълнение на Концесионера, посочени в Клаузи
40.1.2, 40.1.4, 40.1.6, 40.1.8, 40.1.9, 40.1.10, 40.1.13, 40.1.15, 40.1.17
и 40.1.18 (Случай на неизпълнение на Концесионера); и

(b)

Случаите на неизпълнение на Концедента.

Прекратяване поради Случай на неизпълнение
40.5.1 Ако даден Случай на неизпълнение на Концесионера настъпи (и когато е
Поправим случай на неизпълнение, при спазване на Клауза 40.4.1 (Срок за
отстраняване)), Концедентът има правото да прекрати настоящия
Договор, връчвайки Уведомление за прекратяване на Концесионера и на
Заемодателите (при спазване на разпоредбите на Прякото споразумение,
ако има такова).
40.5.2 Концедентът приема, че според предвиденото в Договорите за
финансиране и в Прякото споразумение, ако има такова, Заемодателите ще
имат правото, след настъпване на Случай на неизпълнение на
Концесионера и при условие, че са се договорили с Концедента, да
предприемат действия или да изискат предприемането им, включително
смяна на Концесионера и на всякакви Подизпълнители на Концесионера с
подходящи заместващ концесионер или подизпълнител, одобрени от
Концедента като притежаващи необходимата квалификация, опит,
техническа и финансова компетенция и ресурси, за отстраняване на дадено
Случай на неизпълнение на Концесионера.
40.5.3 Ако настъпи Случай на неизпълнение на Концедента и той не бъде
отстранен по време на Срока за отстраняване, Концесионерът има правото
да прекрати настоящия Договор, давайки Уведомление за прекратяване на
Концедента и на Заемодателите (при спазване на разпоредбите на Прякото
споразумение, ако има такова и всякакви Договори за финансиране); при
условие обаче, че Концесионерът може да изиска прекратяване на
настоящия Договор само ако и доколкото такова прекратяване не
представлява сериозна опасност за обществения интерес или (когато е
налице такава заплаха) ако оставането в сила на настоящия Договор е
прекалено обременяващо за Концесионера.
40.5.4 Без да се засягат разпоредбите на Прякото споразумение (ако има такова),
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Ннастоящият Договор действително и автоматично се прекратява на Датата
на прекратяване, освен ако основанията за прекратяване, посочени в
Уведомлението за прекратяване, вече не съществуват или не преобладават
на съответната дата.
40.5.5 До Датата на прекратяване Страните продължават да изпълняват своите
договорни задължения, освен ако е предвидено друго в съответствие с
Клауза 55 (Пред-арбитражно разрешаване на спорове) или Клауза 56
(Арбитраж), в случай на висящ Спор.
40.6

Обезщетение при прекратяване поради Случай на неизпълнение
40.6.1 Ако Концедентът прекрати настоящия Договор вследствие на Случай на
неизпълнение на Концесионера, Концедентът заплаща на Концесионера
"Обезщетението при неизпълнение на Концесионера", изчислено като:
(a)

Дълга към Датата на прекратяване; плюс

(b)

Собствения капитал към Датата на прекратяване; минус

(c)

настоящата нетна стойност към Датата на прекратяване на
Разпределенията,
прогнозирани във Финансовия модел,
дисконтирани като се използва ВНВ на Собствения капитал
съгласно Първоначалния финансов модел, при условие че, когато
разликата между Собствения капитал към Датата на прекратяване
по Клауза 40.6.1(b) и сумата, определена по тази Клауза 40.6.1(c), е
отрицателно число, тогава за целите на изчисляването на
Обезщетението при неизпълнение на Концесионера такава сума ще
се приема за нула; минус

(d)

всякаква сума, дължима от Концесионера на Концедента, но
незаплатена към Датата на прекратяване (включително всякаква
част от Концесионното възнаграждение, незаплатена до Датата на
прекратяване), при спазване на Клауза 31.1.2 (Прихващане); минус

(e)

всякакви
Застрахователни
постъпления,
изплатени
на
Концесионера, които не са били използвани за възстановяването на
Обекта на Концесията или Концесионни активи, а също така, при
спазване на разпоредбите на Прякото споразумение (ако има
такова), всички Застрахователни постъпления и пари, налични в
кредитната част на Застрахователната сметка със специална цел;

при условие обаче, че по отношение Дълга към Датата на прекратяване и
съгласно споразумение между Концедента и Заемодателите, Концедентът
или посочено от него лице може да реши да поеме Дълга към Датата на
прекратяване според условията, които ще бъдат договорени между
Концедента и Заемодателите в съответствие със Законодателството, като в
такъв случай Обезщетението при неизпълнение на Концесионера, дължимо
на Концесионера, няма да включва Дълга към Датата на прекратяване.
Страните се съгласяват, че която и да е сума, платена като Обезщетение при
неизпълнение на Концесионера съгласно настоящата Клауза 40.6.1
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(Обезщетение при прекратяване поради Случай на неизпълнение), няма да
надвишава Пазарната стойност на Инвестициите към Датата на
прекратяване.
40.6.2 Ако Концесионерът прекрати настоящия Договор вследствие на Случай на
неизпълнение на Концедента, Концедентът заплаща на Концесионера
"Обезщетението при неизпълнение на Концедента", изчислено като:
(a)

Дълга към Датата на прекратяване; плюс

(b)

Собствения капитал към Датата на прекратяване; плюс

(c)

настоящата нетна стойност към Датата на прекратяване на
Разпределенията, прогнозирани във Финансовия модел за период
покриващ петте години след Датата на прекратяване (както ако
прекратяването не беше настъпило), дисконтирани с дисконтов
процент, равен на първоначалната Минимална ВНВ на капитала;
минус

(d)

всякакви
Застрахователни
постъпления,
изплатени
на
Концесионера, които не са били използвани за възстановяването на
Обекта на Концесията или Концесионни активи, и, при спазване на
разпоредбите на Прякото споразумение (ако има такова) – всички
Застрахователни постъпления и пари, налични в кредитната част на
Застрахователната сметка със специална цел; минус

(e)

всякаква сума, дължима от Концесионера на Концедента, но
неплатена към Датата на прекратяване (включително, всякакви
неплатени суми по Концесионното възнаграждение до Датата на
прекратяване), при спазване на Клауза 31.1.2 (Прихващане),

при условие обаче, че по отношение на Дълга към Датата на прекратяване
и ако бъде договорено между Концедента и Заемодателите, Концедентът
или посочено от него лице може да реши да поеме Главния дълг според
условията, които ще бъдат договорени между Концедента и Заемодателите
в съответствие със Законодателството, в който случай Сумата на
Обезщетението при неизпълнение на Концедента, която е платима на
Концесионера, няма да включва Дълга към Датата на прекратяване.
41

ПРЕКРАТЯВАНЕ ПОРАДИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

41.1

Случай на Продължителна непреодолима сила
Ако даден Случай на Непреодолима сила е настъпил и продължава, всяка Страна
може да прекрати настоящия Договор в съответствие с тази Клауза 41
(Прекратяване поради Продължителна непреодолима сила), ако този Случай на
Непреодолима сила:
41.1.1 е продължил без прекъсване над шест (6) месеца и все още не е приключил;
и
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41.1.2 по време на този шест- (6) месечен период той съществено е засегнал и
продължава съществено да засяга изпълнението от Концесионера на всички
Концесионни дейности или на съществена част от тях,
като такъв случай се нарича "Случай на Продължителна непреодолима сила".
41.2

Прекратяване поради Случай на Продължителна непреодолима сила
41.2.1 Ако настъпи Случай на Продължителна непреодолима сила, всеки от
Концедента или Концесионера може да прекрати настоящия Договор,
давайки на другата Страна и на Заемодателите (при условията на Прякото
споразумение, ако има такова) Уведомление за прекратяване.
41.2.2 Настоящият Договор ефективно и автоматично се прекратява на Датата на
прекратяване, освен ако основанията за прекратяване, посочени в
Уведомлението за прекратяване, вече не съществуват или не преобладават
към тази дата.
41.2.3 До Датата на прекратяване Страните продължават да изпълняват своите
договорни задължения, освен ако е предвидено друго в съответствие с
Клауза 55 (Пред-арбитражно разрешаване на спорове) или Клауза 56
(Арбитраж), в случай на висящ Спор.

41.3

Възстановяване на суми
непреодолима сила

при

прекратяване поради

Продължителна

Ако някой от Страните прекрати настоящия Договор вследствие на Случай на
Продължителна непреодолима сила, Концедентът ще възстанови "Сумата за
възстановяване при Продължителна непреодолима сила", което се изчислява
като сума, равна на:
41.3.1 сумата от неамортизираното Първоначално Концесионно възнаграждение
и неамортизираните действителни Капиталови разходи, свързани с Обекта
на Концесията и Концесионните активи; минус
41.3.2 всякакви обезщетения, заплатени на Концесионера по отношение
задълженията, описани в горната Клауза 41.3.1 (Възстановяване на суми
при прекратяване поради Продължителна непреодолима сила), минус
41.3.3 всякакви Застрахователни постъпления, изплатени на Концесионера, които
не са били използвани за възстановяването на Обекта на Концесията или
Концесионни активи, и при спазване на разпоредбите на Прякото
споразумение (ако има такова) – всички Застрахователни постъпления и
пари, заведени в кредитната част на Застрахователната сметка със
специална цел; минус
41.3.4 всякаква сума, дължима от Концесионера на Концедента, но неплатена към
Датата на прекратяване (включително, всякакви неплатени суми по
Годишното концесионно възнаграждение до Датата на прекратяване), при
спазване на Клауза 31.1.2 (Прихващане).
В случай че прекратяването е резултат от пълно погиване на Обекта на Концесията,
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Концесионерът има право вместо сумата по Клаузи 41.3.1 – 41.3.4 (Възстановяване
на суми при прекратяване поради Продължителна непреодолима сила) да получи
част от застрахователното обезщетение, равностойна на невъзстановените
инвестиционни разходи, в съответствие с чл. 152, ал. 2 от Закона за концесиите.
42

ПРЕКРАТЯВАНЕ В ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

42.1

Прекратяване в обществен интерес
В съответствие със Законодателството, по-конкретно чл. 146, ал. 1, т. 1 от Закона
за концесиите, Концедентът има правото по всяко време да прекрати настоящия
Договор на основание възникване на опасност за националната сигурност и
отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за
защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, с най-малко
шестмесечно предизвестие към Концесионера и Заемодателите (при спазване на
разпоредбите на Прякото споразумение, ако има такова).

42.2

Обезщетение за прекратяване в обществен интерес
В случай на прекратяване на основание обществен интерес в съответствие с тази
Клауза 42.1 (Прекратяване в обществен интерес), Концесионерът има правото да
получи Обезщетението при неизпълнение на Концедента.

42.3

Други основания
В съответствие със Законодателството, Концедентът има правото да прекрати
настоящия Договор на следните основания:
42.3.1 Съдът на Европейския съюз реши в хода на производство по чл. 260 от
Договора за функционирането на Европейския съюз, че Концесията е била
възложена в нарушение на Законодателството;
42.3.2 когато настоящият Договор бъде обявен за прекратен [недействителен] от
датата на съдебното решение; или
42.3.3 когато е налице цялостна загуба на Обекта на Концесията или
Концесионните активи (доколкото тя не е обхваната от Продължителна
непреодолима сила).

42.4

Обезщетение за прекратяване на други основания
В случай на прекратяване на други основания, според Клауза 42.3 (Други
основания), Концесионерът има правото да получи Обезщетението при
неизпълнение на Концедента (доколкото бъде установено, че причината за
прекратяване се основава на нарушение на задълженията на Концедента,
независимо дали по настоящия Договор или по приложимото към Концедента
Законодателство), а във всички останали случаи – Обезщетението при
неизпълнение на Концесионера.

43

ИЗЧИСЛЯВАНЕ И
ПРЕКРАТЯВАНЕ

ЗАПЛАЩАНЕ
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НА

ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО

ПРИ

43.1

Процедура за изчисляване
43.1.1 Концесионерът ще осигури така, че веднага щом бъде разумно на практика,
и във всеки случай в срок до деветдесет (90) дни от датата на
Уведомлението за прекратяване, неговите одитори ще изготвят Протокол
за обезщетението при прекратяване, заверен като надлежно одитиран от
тях.
43.1.2 Протоколът за обезщетението при прекратяване представя подробна
разбивка на всички компоненти и изчисления на Обезщетението при
неизпълнение от Концедента, Обезщетението при неизпълнение на
Концесионера, или Сумата за възстановяване при Продължителна
непреодолима сила (според случая), така че сумите да може да бъдат
независимо проверени.
43.1.3 Всички подкрепящи отчети, сертификати, фактури и сметки, имащи
отношение към изчисленията и установяванията, отразени в Протокола за
обезщетението при прекратяване, се прилагат към него.
43.1.4 Концедентът има правото да изиска от Концесионера представянето на
такива допълнителни данни, документи, отчети, фактури, сметки и други
сведения, каквито Концедентът и неговите консултанти могат да счетат за
необходими или желателни за проверяването на Протокола за
обезщетението при прекратяване, включително сертификати от
Заемодателите.
43.1.5 След получаването на Протокола за обезщетението при прекратяване и
неговите приложения, веднага щом бъде разумно на практика, и най-късно
в срок до деветдесет (90) дни от получаването на Протокола за
обезщетението при прекратяване, Концедентът ще извърши преглед на
Протокола за обезщетението при прекратяване и ще потвърди дали същият
е одобрен (което потвърждение не може да бъде неоснователно отказвано
или забавяно). Ако Концедентът не потвърди дали Протоколът за
обезщетението при прекратяване е одобрен, счита се, че той е отхвърлил
Протокола за обезщетението при прекратяване.

43.2

Заплащане
43.2.1 Концедентът ще заплати на Концесионера, свободно от Данъци от всякакъв
характер,
Обезщетението
при
неизпълнение
на
Концедента,
Обезщетението при неизпълнение на Концесионера или Сумата за
възстановяване при Продължителна непреодолима сила (според случая, а
по отношение на компонента "Дълг към Датата на прекратяване" - при
спазване на всякакво споразумение между Концедента и Заемодателите за
поемането на Главния дълг от Концедента) в срок до дванадесет (12) месеца
от датата, на която Концедентът е одобрил Протокола за обезщетението
при прекратяване или от датата на окончателното Арбитражно решение,
според случая.
43.2.2 Приложимият лихвен процент, който е лихвеният процент, приложим по
Договорите за финансиране (с изключване на Лихвата за забава) върху
всеки непогасен елемент от Главния дълг, се посочва в Протокола за
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обезщетението при прекратяване, изготвен и заверен в съответствие с
Клауза 43.1.1 (Процедура за изчисляване) и се заплаща на датата, на която
Обезщетението при неизпълнение на Концедента, Обезщетението при
неизпълнение на Концесионера или Сумата за възстановяване при
Продължителна непреодолима сила (според случая) бъде заплатено от
Концедента.
43.3

Разпоредби за увеличаване с размера на данъци
43.3.1 Ако някое от Обезщетението при неизпълнение на Концедента,
Обезщетението при неизпълнение на Концесионера или Сумата за
възстановяване при Продължителна непреодолима сила (според случая)
подлежи на облагане с Данък, дължим от Концесионера на даден
Компетентен орган, то при спазване на Клауза 43.3.2 (Разпоредби за
увеличаване с размера на данъци), Концедентът ще заплати на
Концесионера такава допълнителна сума, каквато би поставила
Концесионера в същото положение, в което би бил, ако Обезщетението при
неизпълнение на Концедента, Обезщетението при неизпълнение на
Концесионера или Сумата за възстановяване при Продължителна
непреодолима сила (според случая) не подлежеше на облагане с Данък.
43.3.2 С цел определяне на допълнителната сума, посочена в Клауза 43.3.2
(Разпоредби за увеличаване с размера на данъци), задължението на
Концесионера за Данъци по отношение нa дадено Обезщетение за
прекратяване ще се счита за намалено, за да се отчетат всички облекчения,
намаления, удръжки, прихващания или данъчни кредити по отношение на
Данъци, от които Концесионерът, Акционер или Свързано лице на
Концесионера могат да се ползват за намаляване на Данъка. За целите на
тази Клауза 43.3.2 (Разпоредби за увеличаване с размера на данъци),
намалението на даден Данък се счита за включващо всяко възстановяване
на заплатен Данък или данъчен кредит по отношение на платим Данък.
43.3.3 Ако Концесионерът желае да претендира допълнителната сума, посочена в
Клауза 43.3.1 (Разпоредби за увеличаване с размера на данъци),
Концесионерът трябва да отправи тази Претенция преди датата на реалното
заплащане на Обезщетението при неизпълнение на Концедента,
Обезщетението при неизпълнение на Концесионера или Сумата за
възстановяване при Продължителна непреодолима сила (според случая).
Концедентът има правото да удържи от плащането към Концесионера
всякакви допълнителни суми, за които е договорено или определено, че са
платими от Концедента съгласно Клауза 43.3.1 (Разпоредби за увеличаване
с размера на данъци) и да заплати тези суми директно на Компетентния
орган на датата, на която съответният Данък стане дължим от
Концесионера, в който случай съответното плащане погасява всякаква
отговорност към Концесионера в това отношение.

44

ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА

44.1

Цел на отнемането
С цел защита на обществения интерес и непрекъснатото функциониране на
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Летището, Концедентът може да поеме експлоатацията на Концесията, ако
преустановяването на дейността предстои непосредствено по причини, относими
към Концесионера, или ако е налице сериозно смущение, застрашаващо
функционирането на Концесията, или ако е налице съществено нарушение на
безопасността и/или сигурността при изпълнението на дейностите на Летището от
Концесионера. В такъв случай Концедентът може да постави Летището изцяло или
частично под свой Контрол или управление и (ако е относимо) може лично или
чрез надлежно избрано от него Трето лицеда предприеме всякакви мерки,
необходими за отстраняване на условията, довели до съответното прекъсване или
намеса.
44.2

Прехвърляне
Концесионерът е длъжен да прехвърли дейностите на Летището на Концедента или
на друго Трето лице, избрано от Концедента, незабавно след съобщаването от
Концедента на Концесионера на решението за отнемане.

44.3

Отговорност за разходи
По време на срока на отнемането, Концесионерът отговаря за всички надлежно
документирани и разумни разходи, произтичащи от поддържането и
възстановяването на дейностите, които не могат да бъдат покрити от приходите,
събрани от отнетите дейности.

44.4

Подновяване на Концесията
Концесионерът ще поднови Концесията, а отнемането се счита за приключило в
рамките на определения от Концедента на Концесионера срок, който не може да е
по-кратък от тридесет (30) дни, считано от датата на уведомлението за
подновяване.

44.5

Прекратяване
Концедентът може да прекрати настоящия Договор поради неизпълнение от
Концесионера при условията на Клауза 41.5 (Прекратяване поради Случай на
неизпълнение), ако Концесионерът откаже да поднови изпълнението на Концесията
или ако след подновяването причината, породила отнемането, продължава да е
налице.

44.6

Ограничена времева рамка
Никое отнемане не се извършва за по-дълъг срок или в по-голяма степен от
абсолютно необходимото, с отчитане на обстоятелствата, породили поемането на
Концесията. Частичното или цялостно отнемане на Концесията няма да
продължава повече от шест (6) месеца. В случай че отнемането продължи над шест
(6) месеца, Концесионерът се задължава да уведоми Концедента за настъпването и
последиците от дадено Неизпълнение от Концесионера и за всякакво събитие и
обстоятелство, което поради изминаване на време или другояче, представлява или
поражда Неизпълнение от Концесионера, като и в двата случая без отлагане след
като Концесионерът научи за настъпването на съответното Неизпълнение от
Концесионера.
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ЧАСТ XIV ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДАВАНЕ
45

ПРЕДАВАНЕ

45.1

Подготовка на предаването
45.1.1 През последните шест (6) месеца от Срока на Концесията, Концесионерът
ще предостави обучение на персонала, който ще бъде нает от Концедента
след края на Концесията за експлоатацията и поддръжката на Летището.
Броят на обучаваните служители, продължителността и срокът на
обучението ще се договорят между Концедента и Концесионера с отделно
споразумение, което ще се сключи най-малко два (2) месеца преди началото
на горепосочения шестмесечен срок.
45.1.2 При изтичането на Срока на Концесията, Концесионерът ще прехвърли
всички права, които има по договори, касаещи Концесионните дейности и
ще предаде Летището (включително Обекта на Концесията и
Концесионните активи, при спазване на Клауза 5 (Обект на Концесията) и
Клауза 6 (Концесионни активи)) на Концедента, включително всички
подобрения, извършени със Строителните дейности, в състояние, което
изпълнява тази Клауза 45 (Предаване) и Минималните технически
изисквания, определени в Приложение 18 (Минимални технически
изисквания).
45.1.3 Концесионерът ще спази Процедурата за предаване и в случай на
предсрочно прекратяване, според описаното в Клаузи от 40 (Прекратяване
във връзка със Случай на неизпълнение) до 42 (Прекратяване в обществен
интерес), като Концедентът има правото да усвои Гаранцията за дейността,
доколкото Концесионерът не е спазил ангажиментите си, описани в тази
Клауза 45 (Предаване).

45.2

Процедура за предаване
45.2.1 Процесът на предаване на Концесионните дейности ще се извърши в
съответствие с разпоредбите на тази Клауза 45 (Предаване). Предаването
обратно на Концесионните дейности от Концесионера на Концедента ще се
извърши чрез изготвяне на съответния Приемо-предавателен протокол при
изтичането на Срока на Концесията.
45.2.2 При изтичането на Срока на Концесията, Концесионерът предава на
Концедента:
(a)

всички Концесионни дейности, включително Обекта на Концесията
и Концесионните активи (освен ако бъде упражнено правото на
запазване на тези активи така, както е описано в Клауза 6.2
(Предоставяне на право на ползване и предаване на Движими
активи), както и всички подобрения и модернизации, извършени от
Концесионера през Срока на Концесията;

(b)

резервните части, които ще бъдат вложени в Движимите активи, са
от такъв тип и в такова количество, че да отговарят на
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средногодишната употреба на резервни части в течение на
петгодишния период, предхождащ изтичането на Срока на
Концесията;
(c)

текущото Ръководство за управление и експлоатация на Летището,
всички елементи на електронното оборудване, включително
компютърни програми и апаратура, включително компютри, както
и всички записи и документи, касаещи управлението,
функционирането и експлоатацията на Летището; и

(d)

съдейства за обратното прехвърляне на Служители в съответствие
с Клауза 9.4 (Обратно прехвърляне на Служители) към Концедента
или Държавата;

(e)

ще положи най-добри усилия в съответствие със Законодателството
да уреди прехвърлянето на всякакви Летищни договори към
Концедента или Държавата;

(f)

всички други права и активи на Концесионера във връзка с
модернизацията, пускането в експлоатация, приключването,
експлоатацията и/или поддръжката на Летището или начисляването
и събирането на Летищни такси към момента на предаването.

45.2.3 Концесионерът ще осигури за своя сметка липсващото оборудване,
посочено в Концесионните активи и другите инвентарни книги на
Концесионера.
45.2.4 Обратното предаване ще се извърши от Представителя/ите на Концедента
и, Представителя/ите на Концесионера. Доколкото Представителят/ите на
Концесионера не извърши/ат обратното предаване, това няма да спре
работата на Представителя/ите на Концедента. Представителят/ите на
Концедента и Представителят/ите на Концесионера ще подпишат Приемопредавателния протокол след приключване на процедурата, описана в тази
Клауза 45 (Предаване).
45.2.5 Отказът на Концесионера да предаде Концесионните дейности на
Концедента при изтичането на Срока на Концесията или да подпише
Приемо-предавателен протокол дава на Концедента правото да отстрани
Концесионера при изтичането на съответния срок и сам да замести
Концесионера незабавно и без допълнителна процедура във
функционирането и експлоатацията на Концесията.
45.2.6 Срокът на гаранцията по Концесията започва при изтичането на Срока на
Концесията и продължава две (2) години.
45.2.7 Прехвърлянето на риска от Концесионните дейности от Концесионера към
Концедента се извършва едновременно с обратното предаване на
Концесионните дейности, в съответствие с тази Клауза 45 (Предаване).
45.2.8 Концесионерът отговаря за всички щети, произтичащи пряко от
замърсяване към датата на прекратяване на Концесията, но с изключение
на Съществуващо замърсяване, което е съществувало преди Началната дата
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на Концесията, като се съгласява да обезщети Концедента и да предпази
Концедента от понасяне на вреди от и срещу всяка отговорност, понесена
от или възникнала за Концедента като пряк резултат от въздействието на
всякакво замърсяване и за отстраняването на подобно замърсяване, както и
да обезщети Концедента за всички Загуби, понесени от Концедента, като
пряк резултат от такова замърсяване и неговите последици.
45.2.9 Концесионерът ще носи отговорност за всички вреди, произтичащи пряко
от прехвърлянето на Служителите към Датата на прекратяване на
Концесията, и се съгласява да обезщети Концедента и да го предпази от
всякаква отговорност, която може да бъде понесена или претърпяна от
Концедента като пряк резултат вследствие на такова прехвърляне, и ще
обезщети Концедента за всички Загуби, понесени от Концедента като пряк
резултат от такова прехвърляне.
45.2.10 Концесионерът ще извърши екологична Оценка на обекта, за да се установи
дали по време на строителството/експлоатацията в проектната зона е
настъпило замърсяване на почви и/или подпочвени води, което трябва да
бъде отстранено в съответствие със Законодателството и Стандартите за
изпълнение. Първоначално, обход и проверка на потенциалните източници
на замърсяване, въз основа начина на ползване на всяка зона, доказателства
на място и записи на злополуки (подходът на ASTM E1527-13 или негов
еквивалент) ще укаже дали е необходима пълна екологична Оценка на
обекта. Оценката трябва да се ръководи от следните стандарти и
национално законодателство:
(a)

Приложимите Екологични и Социални Стандарти (Указания за
ОСЗБ, раздел 1.8 за Замърсени земи);

(b)

ASTM E1527 – 13 Стандартна практика за екологична оценка на
обекти: Етап I: Процес на екологична оценка на обекти или
еквивалент;

(c)

ASTM E1903 – 11 Стандартна практика за екологична оценка на
обекти: Етап II Процес на екологична оценка на обекти или
еквивалент;

(d)

ASTM E2081 – 00(2015) Стандартно ръководство за базирани на
риска корективни действия.

45.2.11 Като част от Процедурата за предаване, Концесионерът и Концедентът
извършват подробна Оценка на обекта, в съответствие с Клауза 45.2.10 от
страна на независима реномирана фирма, избрана от Концесионера и
одобрена от Концедента (което одобрение не може да бъде неоснователно
отказвано или забавяно), за да се оцени и опише подробно всяко
Съществуващо замърсяване, да се очертаят границите му и да се извърши
оценка на здравния и екологичен риск въз основа техническото задание за
тази Оценка на обекта, което е приложено като Приложение 19 (Екологична
и социална оценка на обекта – техническо задание). Страните се
съгласяват, че тази Оценка на обекта не представлява екологичен одит или
оценка на въздействието върху околната среда по смисъла на Закона за
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опазване на околната среда, и че разходите за извършването на Оценката
на обекта се поемат от Концесионера, както и че Оценката на обекта
подлежи на преглед и коментари от страна на Концедента.
45.2.12 Ако резултатите от гореспоменатата оценка укажат необходимост от
дейности за отстраняване, Концесионерът отговаря за изпълнението на тези
дейности на свой риск и за своя сметка.

45.3

(a)

Мониторингови планове за контрол на изпълнението на извеждане
от експлоатация и възстановяване чрез надзор на проекта и
осигуряване на качеството; и

(b)

Документиране на изпълнението на програмата и спазване на
Законодателството и Приложимите Екологични и Социални
Стандарти.

Окончателно приемане на Концесията
45.3.1 Окончателното приемане на Концесионните дейности се извършва от
Концедента в срок до четири (4) месеца от изтичането на Срока на
гаранцията по Концесията. Във всички случаи, окончателното приемане се
извършва след уведомление от Концесионера.
45.3.2 Уведомлението на Концесионера може да бъде връчено веднага след
изтичането на Срока на гаранцията по Концесията.
45.3.3 Ако окончателното приемане не бъде извършено в срок до шест (6) месеца
от уведомлението на Концесионера, то се счита за направено.

45.4

Условия за предаването
45.4.1 Концесионерът осигурява, че Летището отговаря на Минималните
технически изисквания съгласно Приложение 18 (Минимални технически
изисквания) при изтичането на Срока на Концесията (с изключение на
жизнения цикъл/Остатъчния живот).
45.4.2 Обновителните дейности следва да се изпълнят в съответствие със
съответните части на Минималните технически изисквания(все едно
препратките към Стоителните дейности в тях са препратки към
Обновителни дейности).
45.4.3 При изтичане на Концесията, Обектът на Концесията и всички
Концесионни активи, които са отговорност на Концесионера, трябва да
бъдат добре поддържани в съответствие с Добрите индустриални практики
и съобразени със Законодателството, Минималните технически изисквания
и Изискваното ниво на обслужване, както са дефинирани в настоящия
Договор.

45.5

Първоначална проверка
45.5.1 Концесионерът ще извърши заедно с Концедента съвместна проверка на
Летището и всички Съоръжения, съставляващи част от Летището
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("Първоначалната проверка") не повече от тридесет и шест (36) месеца и
не по-малко от тридесет (30) месеца преди изтичането на Срока на
Концесията вследствие на изтичане на време. Ако между Концесионера и
Концедента не може да бъде договорена дата за Първоначалната проверка,
Концедентът може да инициира Първоначалната проверка през посочения
период, връчвайки на Концесионера най-малко тридесет- (30) дневно
предизвестие в такъв смисъл, като съответната проверка следва да се
извърши на посочената в уведомлението дата. Разходите за
Първоначалната проверка ще бъдат понесени от Концесионера.
45.5.2 Първоначалната проверка следва да установи степента, до която Летището
би спазило Минималните технически изисквания без да бъде изпълнявана
Програма за обновителни дейности, както и какви Обновителни дейности
са необходими за изпълнение на Минималните технически изисквания,
посочени в Приложение 18 (Минимални технически изисквания).
45.6

Програма за обновителни дейности
45.6.1 В срок до четиридесет и пет (45) дни след приключване на Първоначалната
проверка на Летището, Концесионерът представя на Концедента и
Концесионера доклад за състоянието на Летището и Съоръженията, и
уведомление, посочващо:
(a)

предложенията на Концесионера относно Обновителните дейности;

(b)

предложенията на Концесионера
обновителни дейности; и

(c)

оценката на Концесионера на Сумата за обновителни дейности.

относно

Програмата

за

45.6.2 Предложението, посочено в Клауза 45.6.1(a) (Програма за обновителни
дейности) трябва да бъде направено, освен друго, и:
(a)

въз основа на последната Оценка на състоянието на Съоръженията;

(b)

въз основа на оценка на Остатъчния живот на съответния елемент
на Летището, в съответствие с Приложение 18 (Минимални
технически изисквания); и

(c)

въз основа на допускането, че Летището ще бъде поддържано в
съответствие с настоящия Договор до изтичането на Срока на
Концесията вследствие на изтичане на срока, но със справедливо
отчитане на изхабяването.

45.6.3 В срок до тридесет (30) дни след получаването на уведомлението от
Концесионера в съответствие с Клауза 46.6.1 (Програма за обновителни
дейности), Концедентът може чрез уведомление до Концесионера да
възрази срещу предложенията му по отношение на Обновителните
дейности, Програмата за обновителни дейности и Сумата за обновителни
дейности, както са посочени в уведомлението на Концесионера, като обаче
Концедентът може да възрази срещу тези предложения само ако
изпълнението на Обновителните дейности и/или на Програмата за
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обновителни дейности няма да доведе до спазване от Летището на
Минималните технически изисквания. Уведомлението от Концедента
следва да съдържа подробности за основанията за възражението и
предложенията на Концедента по отношение на Обновителните дейности и
Програмата за обновителни дейности, както и оценка на Сумата за
обновителни дейности.
45.6.4 В срок до двадесет (20) дни от датата на получаване на уведомлението от
Концедента, Концесионерът ще уведоми Концедента дали приема или
отхвърля коментарите и/или възраженията. Ако има възражения, въпросът
се решава съгласно Клауза 55 (Пред-арбитражно разрешаване на спорове),
ако бъде отнесен към тази процедура от Концедента или от Концесионера
в съответствие с Клауза 45.6.4 (Програма за обновителни дейности).
Задействането на процедурата за Пред-арбитражно разрешаване на спорове
обаче не прекъсва Обновителните дейности.
45.6.5 Ако Концесионерът оспорва коментарите или възраженията на
Концедента, то Концедентът и/или Концесионерът могат да отнесат
въпроса за пред-арбитражно разрешаване на спорове според Клауза 55
(Пред-арбитражно разрешаване на спорове) в срок до двадесет (20) дни от
датата на получаване на коментарите или възраженията.
45.6.6 Ако коментарите или възраженията бъдат потвърдени в процедурата за
пред-арбитражно разрешаване на спорове, предвидена в Клауза 55 (Предарбитражно разрешаване на спорове), то Концесионерът следва съответно
да измени предложението за Обновителните дейности, Програмата за
обновителни дейности и Сумата за обновителни дейности, така че те да са
в съответствие с тези коментари. За избягване на съмнения, Концесионерът
следва за своя сметка да осигури изпълнението на Обновителните дейности
без оглед на това, че реалната стойност на Обновителните дейности може
да е по-висока от Сумата за обновителни дейности.
45.6.7 За избягване на съмнения, нито съгласието на Концедента за някакви
Обновителни дейности, някаква Програма за обновителни дейности или
някаква Сумата за обновителни дейности, нито участието на Концедента в
дадена проверка по тази Клауза 45 (Предаване) нито цялостното или
частично изпълнение на Обновителните дейности не освобождават
Концесионера от:

45.7

(a)

задълженията му по Клауза 45.4 (Условия за предаването); или

(b)

негови задължения за извършване на друга проверка или за
изпълнение на други Строителни дейности в съответствие с
настоящия Договор.

Втора проверка
45.7.1 Концесионерът ще извърши заевдно с Концедента съвместна проверка на
всички елементи на Летището, включително, без ограничение,
Съоръженията, посочени в Клауза 45.5.1 (Първоначална проверка) както и
дали Обновителните дейности по отношение на Съоръженията са
изпълнени ("Втората проверка"), не повече от дванадесет (12) и не по200

малко от девет (9) месеца преди изтичането на Срока на Концесията
вследствие на изтичане на време. Разноските за тази Втора проверка ще се
поемат от Концесионера.
45.7.2 Тази проверка следва да установи степента, до която Летището би спазило
Минималните технически изисквания, ако Програмата за обновителни
дейности, Обновителните дейности и Сумата за обновителни дейности
останат в договорената към момента форма, както и какви промени (ако
има такива) ще са необходими за спазване на Минималните технически
изисквания, посочени в Приложение 18 (Минимални технически
изисквания).
45.8

Коригирана програма за обновителни дейности
45.8.1 В срок до тридесет (30) дни след приключването на Втората проверка на
Летището, Концесионерът ще представи на Концедента доклад за
състоянието на Летището и уведомление, съдържащо:
(a)

Предложенията на Концесионера за всякакви изменения или
допълнения по Обновителните дейности, необходими за
осигуряването на това, че при изтичането на Срока на Концесията
всички елементи на Летището ще удовлетворяват Минималните
технически изисквания;

(b)

Предложенията на Концесионера за всякакви изменения в
Програмата за обновителни дейности вследствие на тези изменения
или допълнения към Обновителните дейности; и

(c)

Оценката на Концесионера за промените в Сумата за обновителни
дейности вследствие на тези изменения или допълнения към
Обновителните дейности.

45.8.2 Предложенията, посочени в Клауза 45.8.1(a) (Коригирана програма за
обновителни дейности) следва да бъдат направени въз основа на
посоченото в Клауза 45.6.2 (Програма за обновителни дейности).
45.8.3 В срок до двадесет (20) дни след получаването на уведомлението в
съответствие с Клауза 45.8.1 (Коригирана програма за обновителни
дейности), Концедентът може чрез уведомление до Концесионера да
възрази срещу измененията или допълненията по отношение на
Обновителните дейности, Програмата за обновителни дейности и Сумата
за обновителни дейности, както са изложени в уведомлението на
Концесионера, като обаче Концедентът може да възрази срещу тези
предложения само ако изпълнението на Обновителните дейности и/или
Програмата за обновителни дейности няма да доведат до това Летището да
спази Минималните технически изисквания. Уведомлението от
Концедента следва да съдържа подробности за основанията за
възражението и да представи предложенията на Концедента по тези
въпроси, както и оценка на Сумата за обновителни дейности.
45.8.4 В срок до петнадесет (15) дни от датата на получаване на уведомлението от
Концедента, Концесионерът ще уведоми Концедента дали приема или
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отхвърля коментарите и/или възраженията. Ако има възражения, въпросът
се решава съгласно Клауза 55 (Пред-арбитражно разрешаване на спорове),
ако бъде отнесен към тази процедура от Концедента и/или от Концесионера
в съответствие с Клауза 46.8.5 (Коригирана програма за обновителни
дейности). Задействането на процедурата за Пред-арбитражно
разрешаване на спорове обаче не прекъсва Обновителните дейности.
45.8.5 Ако Концесионерът оспорва коментарите или възраженията на
Концедента, то Концедентът и/или Концесионерът могат да отнесат
въпроса към процедурата за пред-арбитражно разрешаване на спорове,
предвидена в Клауза 55 (Пред-арбитражно разрешаване на спорове), в
срок до двадесет (20) дни от получаването на това решение.
45.8.6 Ако коментарите или възраженията бъдат потвърдени по Клауза 55 (Предарбитражно разрешаване на спорове), то Концесионерът следва съответно
да измени предложението за всякакви изменения или допълнения по
Обновителните дейности, с цел съответствие с предходно посочените
коментари или възражения. За избягване на съмнения, Концесионерът
следва за своя сметка да осигури изпълнението на Обновителните дейности
(както са изменени) без оглед на това, че реалната стойност на
Обновителните дейности (както е изменена) може да е повисока от Сумата
за обновителни дейности (променена в съответствие с тази Клауза 45.8
(Коригирана програма за обновителни дейности).
45.9

Проверка при предаването
45.9.1 Не по-късно от тридесет (30) дни след изтичането на Срока на Концесията
вследствие на изтичане на време, Концесионерът и Концедентът следва
съвместно да извършат съвместна проверка на Летището ("Проверка при
предаването"). Стойността на Проверката при предаването се поема от
Концесионера. Тази проверка следва да установи дали Минималните
технически изисквания са спазени, както са приложими към всеки елемент
на Летището.
45.9.2 В срок до деветдесет (90) дни след приключване на Проверката при
предаването, Концедентът, действайки разумно:
(a)

Ще издаде на Концесионера Сертификат за предаването; или

(b)

при спазване на Клауза 45.9.3 (Проверка при предаването) – ще
уведоми Концесионера за решението си да не издава Сертификат за
предаването, като посочи причината за това решение.

45.9.3 Концедентът може да откаже да издаде Сертификат за предаването
единствено ако:
(a)

Концесионерът не е довършил всички Обновителни дейности; или

(b)

Летището по някаква причина не спазва във всички отношения
Минималните технически изисквания (с изключение на жизнения
цикъл/Остатъчния живот);
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като Концедентът ще действа разумно и в съответствие с настоящия
Договор по отношение на такъв отказ.
45.9.4 Всяко уведомление, връчено от Концедента в съответствие с Клауза
45.9.2(b) (Проверка при предаването) трябва да описва всеки аспект, в
който Обновителните дейности не са били довършени или по който
Летището не спазва Минималните технически изисквания, и трябва да
съдържа оценката на Концедента на разходите за довършването на
посочените Обновителни дейности и/или за осигуряване на спазването от
Летището на Минималните технически изисквания във всички отношения.
45.9.5 В срок до тридесет (30) дни след получаване на уведомлението, издадено в
съответствие с Клауза 45.9.2(b) (Проверка при предаването),
Концесионерът може чрез уведомление до Концедента да възрази срещу
всеки елемент, описан в уведомлението на Концедента. Уведомлението от
Концесионера следва да съдържа подробности за основанията за
възражението и да представя предложенията на Концесионера по тези
елементи.
45.9.6 В срок до двадесет (20) дни от датата на получаване на уведомлението от
Концесионера, Концедентът ще уведоми Концесионера за това дали приема
или отхвърля коментарите и/или възраженията. Решението на Концедента
е окончателно и задължително, освен ако и докато бъде отменено в
процедурата за пред-арбитражно разрешаване на спорове, предвидена в
Клауза 55 (Пред-арбитражно разрешаване на спорове), ако
Концесионерът отнесе въпроса към нея в съответствие с Клауза 45.9.7
(Проверка при предаването).
45.9.7 Ако Концесионерът оспори решението на Концедента да приеме или
отхвърли коментарите или възраженията на Концесионера, Концесионерът
може да отнесе въпроса към процедурата за пред-арбитражно разрешаване
на спорове, предвидена в Клауза 55 (Пред-арбитражно разрешаване на
спорове), в срок до тридесет (30) дни от получаване на решението.
45.9.8 Ако в процедурата за пред-арбитражно разрешаване на спорове,
предвидена в Клауза 55 (Пред-арбитражно разрешаване на спорове), бъде
определено, че Концесионерът не е изпълнил Обновителните дейности или
че Летището не спазва Минималните технически изисквания във всички
отношения, то (без да се засягат други права или средства за защита на
Концедента) Концесионерът ще заплати на Концедента сума, равняваща се
на оценените разходи за довършване на Обновителните дейности или за
осигуряване на това, че Летището спазва Минималните технически
изисквания във всички отношения, както е договорено или определено в
съответствие с Клауза 45.9.6 (Проверка при предаването). Това плащане
следва да се извърши не по-късно от четиринадесет (14) дни след
договаряне или определяне на оценените разходи в съответствие с тази
Клауза 45.9 (Проверка при предаването).
45.10

Съдействие към новия Концесионер
През целия период от дванадесет (12) месеца преди изтичането на Срока на
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Концесията чрез изтичане на време, Концесионерът предоставя разумен достъп и
съдействие на всеки нов Концесионер, включително Концедента. Всякакви вреди,
причинени от нов Концесионер, представляват Освобождаващи от отговорност
събития.
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ЧАСТ XV ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
46

ПРЕХВЪРЛЯНЕ

46.1

Прехвърляне от Концесионера
Освен ако бъде одобрено от Концедента, Концесионерът и Акционерите не могат
изцяло или частично да цедират, залагат или прехвърлят (а) настоящия Договор,
(b) които и да било от техните права и задължения по настоящия Договор,
включително цедиране, прехвърляне или залагане на Концесионните дейности, (c)
всеки от Концесионните активи, включително Обекта на Концесията, с изключение
на предвиденото в тази Клауза 46 (Прехвърляне), в Клауза 13 (Промяна в
собствеността) или в Клауза 3.8 (Летищни договори) и по отношение на
Позволените тежести.

46.2

Прехвърляне от Концедента
Концедентът може да цедира или прехвърли настоящия Договор без
предварителното съгласие на Концесионера, при условие че Концесионерът има
право да прекрати настоящия Договор, ако правата и задълженията на Концедента
бъдат прехвърлени или цедирани (чрез договор или по силата на
Законодателството) на лице, различно от Приемливо лице.

46.3

Позволено прехвърляне за обезпечение
Както е посочено в Клауза 14.2 (Позволени тежести), Концесионерът може да
цедира или да учреди обезпечителен интерес върху своите права, собственост и
участия по/съгласно настоящия Договор и Концесията (но не и върху Обекта на
Концесията и други Концесионни активи) в рамките на Позволена тежест,
определена в Клауза 14.2 (Позволени тежести) и Приложение 12 (Позволени
тежести).

46.4

Случай на неизпълнение
Всякакво реално, опитано или твърдяно залагане, цедиране или друго прехвърляне
от дадена Страна на нейни права, задължения или участия в, по или съгласно
настоящия Договор, което не спазва разпоредбите на тази Клауза 46 (Прехвърляне)
представлява Случай на неизпълнение на Концесионера (в случай на нарушение на
Клауза 46.1 (Прехвърляне от Концесионера), или Случай на неизпълнение на
Концедента (в случай на нарушение на Клауза 46.2 (Прехвърляне от Концедента).

47

ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
Без това да засяга разпоредбите на Закона за концесиите, предвиждащи пълна
недействителност на даден концесионен договор, решението на даден Компетентен
орган за това, че дадена уговорка на настоящия Договор е нищожна,
недействителна или по друг начин неизпълнима, не прави недействителни
останалите разпоредби, и Страните в разумен срок ще изменят настоящия Договор
и/или изготвят допълнителни документи, каквито е необходимо и/или уместно за
заместването на всякаква нищожна, недействителна или неизпълнима уговорка,
така че взето заедно с останалите уговорки да бъде постигната търговската цел на
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настоящия Договор.
48

ЦЯЛОСТНОСТ НА ДОГОВОРА
Настоящият Договор, заедно с всички негови Приложения, включително Офертата,
представлява целият договор и разбирателство между Страните по отношение на
неговия предмет и съдържащите се в него сделки, като всички предходни
преговори, декларации и споразумения, независимо дали в устен или писмен вид,
се заменят и изместват от настоящия Договор.

49

ЗАЩИТИ
Освен ако в настоящия Договор е посочено друго, правата и защитите, предвидени
в настоящия Договор, са кумулативни и не изключват всякакви други права или
защити (независимо дали предвидени от Законодателството или другояче).

50

ОТКАЗ ОТ ПРАВА
Никой отказ от условията или разпоредбите на настоящия Договор няма действие
ако не бъде в писмен вид и подписан от Страните. Отказът на дадена Страна от
права по дадено нарушение на уговорка на настоящия Договор няма да се тълкува
като отказ от права по последващо нарушение, независимо дали на същата или
друга разпоредба. Ако дадена Страна не упражни или забави упражнението на
права или защити по настоящия Договор, това няма да се тълкува като отказ от
нейно право да упражни или постигне принудително изпълнение на нейни права
или защити или като отказ от права по което и да е продължаващо, последващо или
по-късно нарушение на дадена уговорка от Договора.

51

ИЗМЕНЯНЕ НА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР

51.1

Общи принципи по отношение изменението
Без да се засягат други конкретни уговорки на настоящия Договор и приложимите
разпоредби на Закона за концесиите, настоящият Договор може да бъде изменен
или допълнен само чрез писмено споразумение между Страните и при получаване
на необходимите Разрешения и съгласия, и при пълно съблюдаване на Закона за
концесиите.

51.2

Изменение на Приложенията
Изменението на Приложенията се извършва чрез споразумение между Страните, с
изключение на Приложение 10 (Устав) и Приложение 3 (Оферта), където
Акционерите също дават съгласие за това.

51.3

Изменение в съответствие със Законодателството
Всяко изменение или допълване на разпоредбите на настоящия Договор съгласно
тази Клауза 52 (Изменяне на настоящия Договор) ще се прави в съответствие със
Законодателството.
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52

УВЕДОМЛЕНИЯ

52.1

Общи принципи за уведомленията
Всички уведомления, съобщения, разрешения, одобрения и съгласия от дадена
Страна към друга Страна, които са необходими или позволени за връчване при
прилагането на настоящия Договор, ще бъдат:
52.1.1 направени на български и английски език;
52.1.2 направени в писмен вид;
52.1.3 доставени лично (чрез предаване на ръка) или изпратени по пощата с
предплатени разходи, по куриер на адреса на другата Страна, както е
посочен по-долу или на друг адрес, който другата Страна може да посочи
чрез уведомление;
52.1.4 обозначени „на вниманието на“ лицето/лицата, посочено/посочени по-долу
или други лица, както тази Страна може да изиска чрез уведомление.

52.2

Адреси на Страните
Всички уведомления, съобщения, разрешения, одобрения и съгласия, връчвани от
дадена Страна на друга Страна, ще бъдат считани за получени от тази друга Страна,
ако бъдат доставени лично (чрез предаване на ръка), чрез или по пощата с
предплатени разходи, по куриер на датата, на която бъдат доставени на адреса на
другата Страна.
Ако са за Концедента, на адрес:
[посочване на данните на Представителя на Концедента]
Ако са за Концесионера, на адрес:
[посочване на данните на Представителя на Концесионера]

52.3

Презумпция за доставяне
Всички уведомления, съобщения, разрешения, одобрения и съгласия, връчвани от
Концесионера на Концедента в съответствие с разпоредбите на настоящия
Договор, ще се считат за получени от Концедента, ако тези уведомления,
съобщения, разрешения, одобрения и съгласия са били получени от представителя,
посочен в Клауза 53.2 (Адреси на Страните), освен ако Концедентът изрично
възрази в писмен вид срещу такова получаване.

52.4

Съобщаване на промяна в адреса
В случай че дадена Страна промени адреса си в даден момент или други данни,
ползвани за уведомления към съответната Страна, тя без забавяне връчва на
другите Страни уведомление, посочващо съответната промяна.

53

ПОВЕРИТЕЛНОСТ
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53.1

Принцип на поверителност
Всяка Страна пази в строга тайна от което и да било друго лице (различно от
Свързано лице, Акционер, Заемодател или професионални консултанти, обвързани
от задължения за поверителност, равностойни на предвидените в тази Клауза 53
(Поверителност) или издаващ застрахователни полици застраховател) всички
документи и сведения, определени като поверителни според Законодателството
или които другояче са поверителни по естеството си и касаят другите Страни или
техни Свързани лица, които документи и сведения бъдат предоставени на нея или
на нейните длъжностни лица, служители, консултанти, изпълнители или агенти от
която и да е друга Страна във връзка с настоящия Договор ("Поверителна
информация"), освен ако:
53.1.1 тя е длъжна да разкрие съответната информация поради съдебна или
административна процедура (включително във връзка с получаването на
необходими Разрешения и съгласия) или поради други изисквания на
Законодателството; или
53.1.2 информацията е разкрита в хода на дело или производство, образувано от
дадена Страна в защита на нейните права или в упражнение на нейните
защити по настоящия Договор.

53.2

Декларация за неразкриване
Концедентът може да изиска от Концесионера да осигури, че който и да е от
неговите длъжностни лица, служители, консултанти, изпълнители или агенти с
достъп до Поверителна информация поотделно ще подпише споразумение за
неразкриване на информация с Концедента при условия, сходни на посочените в
тази Клауза 53.2 (Декларация за неразкриване).

53.3

Изключения
Тази Клауза 53.3 (Изключения) не се прилага към документи или сведения, които:
53.3.1 отпреди са били известни на Страната, получила съответните документи
или сведения;
53.3.2 са в публичното пространство (независимо дали преди или след
предоставянето на съответните документи или сведения по настоящия
Договор) не по вина на получаващата Страна;
53.3.3 впоследствие са били получени от получаващата Страна от друг източник,
ако получаващата Страна не е наясно, че източникът има задължение към
другата Страна да пази поверителни съответните документи или сведения;
53.3.4 се изисква да бъдат разкрити на потенциални Заемодатели и техни
Свързани лица, професионални консултанти и застрахователи, с цел
договаряне и/или сключване на Договорите за финансиране;
53.3.5 се изисква да бъдат разкрити на потенциални нови Акционери и техни
Свързани лица, професионални консултанти и застрахователи, с цел
договаряне и/или сключване на свързаната с прехвърлянето документация;
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53.3.6 се изисква да бъдат разкрити на застрахователи с цел получаване и/или
поддържане на застрахователни полици; или
53.3.7 обща маркетингова информация по възлагането на Концесията,
сключването на настоящия Договор и Финансовото приключване, до
предварително договорената между Страните степен.
53.4

Оставане в сила
Задълженията за поверителност, описани в Клауза 53.1 (Принцип на
поверителност) остават в сила след изтичането или прекратяването на настоящия
Договор и са в сила докато Концедентът уведоми Концесионера или неговите
Акционери за прекратяването на задълженията за поверителност, или по
отношение на конкретна част от Поверителната информация - до преходния
момент, в който тази част от Поверителната информация влезе в публичното
пространство по начин, който не включва нарушение на настоящия Договор или на
друго задължение за поверителност, отнасящо се до съответната информация.
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ЧАСТ XVI ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
54

ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Настоящият Договор, включително неговите Приложения и всички договорни и
извъндоговорни въпроси, произтичащи от тях, се уреждат от Законодателството на
България с изключение на неговите стълкновителни норми.

55

ПРЕД-АРБИТРАЖНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Страните се договарят, че освен ако изрично е предвидено друго в този Договор,
прибягването до Пред-арбитражно разрешаване на спорове не води до
преустановяване изпълнението на задълженията на Страните по този Договор.
Страните също се съгласяват, че този механизъм на Пред-арбитражно разрешаване
на спорове остава приложим, независимо от изтичането на срока или
прекратяването на Договора, както е уредено в Част XIII на този Договор.

55.1

Доброволно уреждане
55.1.1 Страните ще положат своите най-добри усилия за доброволно уреждане на
всеки Спор (включително Технически спор), възникнал между тях.
Уговореното доброволно уреждане ще породи действие само ако бъде
направено в писмен вид и бъде надлежно подписано от упълномощени
представители от името на всяка Страна, участваща в Спора ("Доброволно
уреждане").
55.1.2 Освен ако бъде постигнато Доброволно уреждане в срок до два (2) месеца
от датата на започване на съответните преговори, спорът ще бъде отнесен
към Комисията за Ad hoc спорове, както е предвидено в Клауза 55.2
(Процедура за разрешаване на Ad hoc спорове). Горепосоченият срок обаче
може да бъде съкратен или удължен чрез споразумение между Страните,
което е надлежно подписано от упълномощени представители от името на
всяка Страна.
55.1.3 Страните се договарят винаги да се стремят към постигане на Доброволно
уреждане преди отнасяне на спора към Комисията за Ad hoc спорове.

55.2

Процедура за разрешаване на Ad hoc спорове
55.2.1 Всички Спорове (включително Технически спорове), възникнали между
Страните и неуредени чрез Доброволно уреждане според Клауза 55.1
(Доброволно уреждане) ще се разрешават в съответствие с разпоредбите на
тази Клауза 55.2 (Процедура за разрешаване на Ad hoc спорове) (всеки –
наричан "Ad hoc спор").
55.2.2 Всички Ad hoc спорове ще бъдат отнасяни към и разрешавани чрез
процедурата, описана в тази Клауза 55.2 (Процедура за разрешаване на Ad
hoc спорове) ("Процедура за разрешаване на Ad hoc спорове").
Процедурата за разрешаване на Ad hoc спорове ще се провежда от двама (2)
Експерти, които формират решаващ състав ("Комисия за Ad hoc
спорове"). Всяка Страна може да назначи по един Експерт на високо
210

равнище (или равностойно квалифициран представител), който няма да
действа като арбитър, а ще разреши Спора, използвайки своите умения,
опит и знания, вземайки предвид въпросите, които са изрично посочени в
настоящия Договор и в уведомлението на Страната, което той разглежда,
както и въпросите, които Експертът счете за уместно за разрешаване на
Спора. Всеки Експерт, назначен за член на Комисията за Ad hoc спорове
трябва да има образованието и опита, необходими за разрешаване на
съответния Ad hoc спор, който следва да разреши.
55.2.3 Отнасянето към Процедурата за разрешаване на Ad hoc спорове се
инициира като някоя от Страните връчи на другата чрез препоръчана поща
уведомление за намерението си съгласно Клауза 55.2 (Процедура за
разрешаване на Ad hoc спорове), в което подробно се посочват данните за
естеството на Ad hoc спора, исканията на съответната Страна, и Експерта,
който се назначава. В срок до двадесет (20) дни от това уведомление
другата Страна може да назначи своя Експерт. В срок до тридесет (30) дни
от назначаването на втория Експерт, двамата Експерти конституират
Комисията за Ad hoc спорове и се договарят за нейните процедури и
свързаните разходи, които трябва да се поемат по равно от Страните. Ако
втората Страна откаже да назначи Експерт или изтече срокът от двадесет
(20) дни за неговото назначаване, то въпросът се отнася към Арбитраж и се
разрешава от Арбитраж съгласно Клауза 56 (Арбитраж).
55.2.4 Ad hoc спорът се урежда окончателно с решение на Комисията за Ad hoc
спорове, което влиза в сила само ако бъде в писмена форма и бъде
подписано от упълномощени представители на всяка Страна по Спора.
55.2.5 В срок до тридесет (30) дни от конституирането си, Комисията за Ad hoc
спорове може да определи независим консултант (от предварително
договорен списък) ("Независимият консултант"), който да съветва
Комисията за Ad hoc спорове по предмета на Спора.
55.2.6 Ако не бъде постигнато решение в срок до пет (5) месеца от връчване на
другата Страна на уведомлението по Клауза 55.2.3 (Процедура за
разрешаване на Ad hoc спорове), въпросът се отнася към Комисията по
технически спорове в съответствие с Процедурата за разрешаване на
технически спорове, предвидена в Клауза 55.3 (Разрешаване на технически
спорове), или към арбитраж в съответствие с Клауза 56 (Арбитраж).
Горепосоченият срок обаче може да бъде съкратен или удължен по
споразумение между Страните, подписано от упълномощени
представители на всяка Страна.
55.2.7 Страните се договарят винаги да търсят постигане на решение по
Процедурата за разрешаване на Ad hoc спорове преди отнасянето на Спора
към Процедурата за разрешаване на технически спорове или към
Арбитраж.
55.3

Разрешаване на технически спорове
55.3.1 Всички Технически спорове, възникващи между Страните, които не бъдат
уредени чрез Доброволно уреждане или след това чрез Процедурата за
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разрешаване на Ad hoc спорове, и Споровете, които след опит за
Доброволно уреждане и Процедура за разрешаване на Ad hoc спорове не
бъдат изрично отнесени от Страните към Арбитраж съгласно Клауза 56
(Арбитраж), ще се разрешават според уговорките в тази Клауза 55.3
(Разрешаване на технически спорове):
55.3.2 Правото на Страна да отнесе даден спор към Процедура за разрешаване на
технически спорове може да бъде упражнено в срок до два (2) месеца от
изтичането на срока, посочен в Клауза 55.2.6 (Процедура за разрешаване
на Ad hoc спорове), освен ако другаде в настоящия Договор е предвиден
различен срок във връзка с конкретни Технически спорове.
55.3.3 Процедурата за разрешаване на технически спорове се провежда от трима
Експерти, конституиращи техническа комисия ("Комисията за
технически спорове"). Всеки експерт, назначен за член на Комисията за
технически спорове, трябва да има квалификацията и опита, необходими за
разрешаване на Техническия спор, който трябва да разреши.
55.3.4 Отнасянето към Процедура за разрешаване на технически спорове се
инициира като някоя от Страните връчи на другата уведомление за
намерението си съгласно Клауза 55.2. (Процедура за разрешаване на Ad hoc
спорове). Уведомлението съдържа подробни данни за естеството на
Техническия спор, исканията на Страната, придружава се от доказателства,
на които Страната се позовава, и посочва Експерт, който се назначава.
55.3.5 В срок до двадесет (20) дни от получаване на уведомлението, посочено в
Клауза 55.3.4 (Разрешаване на технически спорове), другата Страна
назначава втория Експерт и връчва своите писмени аргументи в отговор на
Техническия спор, заедно с доказателства, на които се позовава. Ако
втората Страна откаже да назначи Експерт или изтече 20-дневният срок за
назначаването му, то този въпрос се отнася към Арбитраж и се решава чрез
Арбитраж съгласно Клауза 56 (Арбитраж).
55.3.6 В срок до двадесет (20) дни от назначаването на втория Експерт, двамата
Експерти назначават трети Експерт. Ако не бъде постигнато съгласие или
ако 20-дневният срок изтече, то въпросът се счита за отнесен към Арбитраж
и се разрешава от Арбитраж съгласно Клауза 56 (Арбитраж)
55.3.7 За избягване на съмнение, Експертите, посочени или назначени във връзка
с даден Технически спор по настоящия Договор, не са длъжни да владеят
свободно български език (писмено или говоримо). В случай, че дадена
Страна назначи Експерт, който не владее свободно български език
(писмено или говоримо), тази Страна ще осигури за своя сметка и със свои
действия осъществяването на писмен превод на български език (за
документи) или устен превод (за гласова комуникация), според случая, за
целите на Процедурата за разрешаване на технически спорове. Ако след
назначаването му като такъв, даден Експерт не може или не желае да
действа в това си качество, или пък бъде отстранен поради отвод, ще бъде
определен негов заместник при прилагане на същата процедура, която е
била следвана за определянето на заменяния Експерт. В случай че дадена
Страна желае да отведе някой Експерт поради липса на независимост,
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безпристрастност, квалификация или на друго основание, то по замяната на
Експерта взема решение Центърът за експертизи към МТК, при спазване на
Правилата за експертизи на МТК. Ако в срок до три месеца от получаването
на уведомлението от другата Страна, както е описано в Клауза 55.3.4
(Разрешаване на технически спорове), не бъде конституирана Комисия за
технически спорове, то въпросът се отнася към Арбитраж и се разрешава
от Арбитраж съгласно Клауза 56 (Арбитраж).
55.3.8 Всяка Процедура за разрешаване на технически спорове ще се урежда от
българското право, ще се води на български език, и всички заседания ще се
провеждат в София, България. За избягване на съмнения, всеки участник в
такава Процедура за разрешаване на технически спорове може да
комуникира на английски език (или друг език, по негов избор), като превод
на български език (за документи) или устен превод (за гласова
комуникация) ще бъде предоставян за сметка и с усилията на
заинтересованата Страна. При спазване на Клауза 55.3.11 (Разрешаване на
технически спорове), всяка Процедура за разрешаване на технически
спорове приключва с издаване на Констатации на Комисията за технически
спорове.
55.3.9 Комисията за технически спорове прилага условията на настоящия Договор
и разпоредбите на българското право за разрешаване на Техническия спор.
Всички заседания, изслушвания и огледи ще се провеждат при закрити
врата, освен ако Страните се договорят другояче.
55.3.10 Комисията за технически спорове уведомява Страните за своето решение
по Техническия спор чрез издаване на Констатации в срок до три (3) месеца
от датата на назначаване на третия Експерт. Констатациите на Комисията
за технически спорове трябва да бъдат в писмена форма и да съдържат
мотивите на Комисията за технически спорове за достигане до тези
Констатации.
55.3.11 Констатациите на Комисията за технически спорове са окончателни. Ако
обаче даден Констатация бъде оспорена от някоя от Страните, Засегнатата
страна има правото в срок до тридесет (30) дни от датата на издаване на
Констатациите да отнесе тези въпроси единствено към Арбитраж, в
съответствие с настоящия Договор.
55.3.12 Разходите по Процедурата за разрешаване на технически спорове се
определят от Комисията за технически спорове в рамките, поставени от и
по аналогия с Правилата за експертизи на МТК. Разходите по Процедурата
за разрешаване на технически спорове се заплащат веднага щом бъдат
определени по размер от Комисията за технически спорове и се разпределят
в съответствие с Констатациите на Комисията за технически спорове.
55.3.13 Експерти, назначени за членове на Комисията за технически спорове по
отношение даден Технически спор, не могат да бъдат назначавани за
Арбитри, в случай че Техническият спор впоследствие бъде отнесен към
Арбитраж в съответствие с горепосочените разпоредби.
55.3.14 Всички писмени становища и документи на Страните, както и решението
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на Комисията за технически спорове и всички други материали на
Комисията за технически спорове, ще бъдат допустими доказателства в
последващ Арбитраж.
55.3.15 Освен ако Констатация бъде издадена в срок до шест (6) месеца от датата
на връчване на уведомлението до другата Страна съгласно Клауза 55.3.5
(Разрешаване на технически спорове), въпросът се отнася към Арбитраж и
се разрешава от Арбитраж съгласно Клауза 56 (Арбитраж).
Горепосоченият срок обаче може да бъде съкратен или удължен чрез
споразумение между Страните, подписано от упълномощени
представители на всяка Страна.
56

АРБИТРАЖ
56.1.1 Всеки Спор, (i) за който Страните договорят, че не представлява
Технически спор, и Страните не са успели да го уредят чрез Доброволно
уреждане или по Процедурата за разрешаване на Ad hoc спорове, или (ii)
който след Доброволно уреждане или след Процедурата за разрешаване на
Ad hoc спорове е бил отнесен към Процедурата за разрешаване на
технически спорове, но тази Процедура не е била довършена както е
предвидено по-горе, или издадените в нея Констатации по Спора не са
окончателни съгласно Клауза 55.3.11. (Разрешаване на технически
спорове), ще се разрешава от Арбитраж съгласно тази Клауза 56
(Арбитраж). Страните също се съгласяват, че уговорката за Арбитраж
остава приложима, независимо от изтичането на срока или прекратяването
на Договора, както е уредено в Част XIII на този Договор.
56.1.2 Всеки Арбитраж, започнат по настоящия Договор, ще се провежда по
Правилника на МТК с отклоненията от него, договорени в тази Клауза,
които имат предимство пред разпоредбите на Правилника на МТК.
56.1.3 В случай, че даден Спор бъде отнесен направо към Арбитраж, без преди
това да е бил отнесен към процедурата за Доброволно уреждане, към
Процедурата за разрешаване на Ad hoc спорове или към Процедурата за
разрешаване на технически спорове (според случая), и една от Страните
повдигне въпроса дали Спорът подлежи на Арбитраж, то в такъв случай
възражения относно естеството на отнесения към Арбитраж Спор ще бъдат
допустими само до подписването на заданието (terms of reference) в
Арбитража или до решението на Съда на МТК да се продължи
производството по Арбитража без да е договорено задание, както това е
предвидено в чл. 23 от Правилника на МТК.
56.1.4 Арбитражният състав ще се състои от трима (3) Арбитри. Всяка Страна ще
посочи по един Арбитър в съответствие с чл. 12(4) от Правилника на МТК.
Ако някоя Страна не посочи Арбитър както се изисква, той се определя и
назначава от Съда на МТК. Така назначените двама Арбитри посочват
третия Арбитър, който ще действа като Председател на състава. Ако
двамата Арбитри не посочат Председателя в срок до тридесет (30) дни от
назначаването на втория Арбитър, Председателят се определя и назначава
от Съда на МТК. За избягване на съмнения, Арбитрите, посочени или
назначени по даден Арбитраж, започнат по настоящия Договор, не са
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длъжни да владеят свободно български език (писмено или говоримо). В
случай че дадена Страна назначи Арбитър, който не владее свободно
български език (писмено или говоримо), тази Страна ще осигури за своя
сметка и със своя грижа предоставянето на превод на български език (за
документи) или устен превод (за гласова комуникация), според случая, за
целите на Арбитража. Страните изрично се договарят, че чл. 13(5) от
Правилника на МТК няма да се прилага към Арбитраж, започнат по
настоящия Договор, доколкото тази разпоредба би попречила български
гражданин да бъде назначен за Председател, като Страните неотменимо се
договарят, че всеки Арбитър, включително Председателят, може да бъде
български гражданин, но това не е задължително.
56.1.5 Седалището и официалното място на Арбитража е гр.София, България.
Езикът на Арбитража ще бъде български, и всички заседания ще се
провеждат в София на български език. За избягване на съмнения, всеки
участник в Арбитража може да комуникира на английски език (или на друг
език, по негов избор), като превод на български (за документи) или устен
превод (за гласова комуникация) ще бъде предоставян за сметка и с грижата
на заинтересованата Страна.
56.1.6 Арбитражният състав по свое усмотрение и по писмено искане на всяка
страна по Арбитража, може да постанови подходящи привременни мерки.
56.1.7 Арбитражното решение ще бъде окончателно, обвързващо и неоттегляемо,
но към него ще е приложима процедурата по отмяна по действащото
българско законодателство за международния търговски арбитраж или
друга еквивалентна мярка, ще представлява изпълнително основание
съгласно Законодателството, без да е необходимо съдебно преразглеждане
(както е приложимо), и Страните изрично се задължават незабавно да се
съобразят с него.
56.1.8 Сумите, присъдени на Концесионера съгласно дадено Арбитражно
решение, ще могат да бъдат прихващани съгласно Клауза 31 (Прихващане)
без допълнителни формалности.
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