ПРИЛОЖЕНИЕ 13
ПРЯКО СПОРАЗУМЕНИЕ
В съответствие със Закона за концесиите и Концесионния договор (и по-конкретно Клауза 14.3
(Пряко споразумение), Прякото споразумение включва, но не се ограничава до следните
разпоредби:
▪

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 Концесионния договор;

▪

Права на встъпване и на излизане — Заемодателите ще бъдат упълномощени, съгласно
условията уговорени в Прякото споразумение, 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;

▪

Прекратяване на Концесионния договор — Концедентът няма да изпраща
Уведомление за прекратяване на Договора или да прекратява по друг начин
Концесионния договор, без да предостави на Заемодателите предварително писмено
уведомление, в което се посочват основанията за прекратяване и Датата на
прекратяване;

▪

Управление на Застрахователните постъпления — Страните се съгласяват и ще се
разпореждат така, че всички Застрахователни постъпления, платими съгласно
застрахователните полици, да се разходват в съответствие с Концесионния договор. В
случай на прекратяване на Концесионния 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

▪

Ограничения на горните разпоредби: правото на встъпване, предвидено в Клауза
14.3.2 от Концесионния договор и Прякото споразумение не следва да водят до
промени в съдържанието на Концесионния договор или в правата и задълженията на
Концесионера, като заместващият Концесионер следва да бъде лице или група от лица
(консорциум), за което да не е налице никое основание за изключване, и което да
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, или до каквито и да било Претенции
срещу Концедента за парични и всякакъв друг вид обезщетения или компенсации, или
каквито и да било ограничения или пречки по отношение на правата на Концедента по
Концесионния договор; и

▪

Всякакви други разпоредби, договорени съвместно между Концедента, Заемодателите
и Концесионера с цел предоставяне на достатъчни гаранции на Концедента и/или
Заемодателите.

ОТ ДАТА

2019 г.

(1) Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (в качеството
на Концедент)
-и(2) [Банка] (в качеството на Агент [/Агент по обезпеченията])
-и(3) [Банка] (в качеството на Заемодатели)
-и(4) [Концесионер]

ПРЯКО СПОРАЗУМЕНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ
[ще бъде актуализирано]

ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ е сключено на

2019 г.

МЕЖДУ
(1)

Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на
Република България, [адрес] („Концедента“);

(2)

[Банка] (регистрационен номер на дружеството [***]), дружество, организирано и
съществуващо в съответствие със законите на [*] [действащо съгласно нарежданията на
*], със седалище и адрес на управление [адрес] (наричано „Агента“);

(3)

[Банка] (регистрационен номер на дружеството [***]), дружество, организирано и
съществуващо в съответствие със законите на [*] [действащо съгласно нарежданията на
*], със седалище и адрес на управление [адрес] (наричано „Агента по обезпеченията“);
[ДА СЕ ДОБАВИ, АКО АГЕНТЪТ ПО ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА Е РАЗЛИЧЕН ОТ АГЕНТА]

(4)

[Банки] (регистрационен номер на дружеството [***]), дружество, организирано и
съществуващо в съответствие със законите на [*], със седалище и адрес на управление
[адрес] (наричани „Заемодателите“); и

(5)

[Концесионер], дружество, организирано и съществуващо в съответствие със законите
на България, регистрирано с ЕИК [*], със седалище и адрес на управление [посочване
на адреса] (наричано „Концесионера“),

като всяко от горните поотделно се нарича „Страна“, а заедно – „Страните“.
ПРЕАМБЮЛ
A

Настоящото е във връзка с Концесионния договор от дата [дата] („Концесионния
договор“) между Концедента и Концесионера за възлагане на концесия за строителство
на Летище София (наричано „Летището“). Съгласно предвиденото в Концесионния
договор, Концесионерът предлага сключването на Договорите за финансиране (както са
дефинирани в Концесионния договор), съгласно които Заемодателите (дефинирани подолу) са се ангажирали да предоставят финансиране на Концесионера за
експлоатацията и развитието на Летището (дефинирано по-долу).

B

Съгласно Концесионния договор, Концедентът и Концесионерът са се споразумели за
условията, при които Концесионерът ще осъществява експлоатацията на Летището.
Освен това в Концесионния договор е определено при какви условия Заемодателите ще
имат определени права по отношение на Концесията на Летището, подробно описани в
това Споразумение.

C

Настоящото Споразумение урежда определени договорености между Концедента,
Концесионера, Заемодателите, Агента и Агента по обезпеченията.

D

Освен ако в настоящото Споразумение е определено друго, използваните в него
понятия имат значенията, посочени в Концесионния договор.
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СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВАРЯТ за следното:
1.

ТЪЛКУВАНЕ
1.1

В настоящото Споразумение, освен ако контекстът налага друго:
„Летище“ означава Летище София, намиращо се в София, България, както е
описано в Концесионния договор;
„Документи по концесията“ означава документите,
„Документи по концесията“ в Концесионния договор;

посочени

като

„Дата на издължаване“ означава датата, на която всички суми, които са или
станат дължими от Концесионера на всеки от Заемодателите по Договорите за
финансиране, бъдат неотменимо и напълно изплатени;
„Договор за финансиране“ има значението, посочено в Концесионния
договор;
„Заемодатели“ има значението, посочено в Концесионния договор;
„Представител“ означава:
(a)

Заемодателите, Агента по обезпеченията и/или което и да е от техните
Свързани лица;

(b)

администратор, административен временен синдик, съдебен изпълнител
или синдик на Концесионера, назначен съгласно Документите по
обезпеченията;

(c)

лице, което е пряко или косвено притежавано или контролирано от
Заемодателите, Агента по обезпеченията и/или която и да е Финансова
страна; или

(d)

всяко друго лице, одобрено от Концедента (като той няма право
неоснователно да отказва или забавя такова одобрение);

„Задължителен срок“ означава срока, който започва да тече на датата на
Уведомлението за прекратяване и изтича:
(a)

шестдесет (60) дни след датата на Уведомлението за прекратяване; или

(b)

във всеки случай – на друга по-ранна дата, посочена от Заемодателите в
писмено уведомление до Концедента;

„Агент по обезпеченията“ означава лицето, назначено от Заемодателите да
изпълнява функциите на агент по обезпеченията във връзка с Позволените
тежести;
„Документи по обезпеченията“ означава всеки и всички документи за
осъществяване на Позволена тежест;
„Дата на встъпване" означава датата, на която Заемодателите или Агентът по
обезпеченията предприемат действие съгласно член 4.1 (Право на встъпване);
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"Дата на излизане" означава датата, на която Заемодателите или Агентът
предприемат действие съгласно член 6.1 (Излизане);
„Период на встъпване“ означава периода от Датата на встъпване до найранната от следните дати включително:
(a)

датата на евентуално прехвърляне съгласно член 7 (Прехвърляне);

(b)

датата на прекратяване поради нарушение по член 5 (Период на
встъпване); и

(c)

датата на изтичане на срока на Концесионния договор;

„Право на встъпване“ има значението, определено в член 4 (Право на
встъпване);
„Уведомление за прекратяване“ означава уведомление, дадено от Концедента
на Заемодателите съгласно член 3.1 (Уведомление за прекратяване и
съществуващи задължения).
1.2

Изписаните с главна буква думи и изрази имат значенията, посочени в
Концесионния договор, ако не са дефинирани другояче в това Споразумение.

1.3

Тълкуване
В настоящото Споразумение, освен когато контекстът налага друго:
1.3.1

използваните в единствено число думи и изрази включват в смисъла
си и множествено число и обратно; използваните в даден
граматически род думи и изрази включват в смисъла си и останалите
граматически родове;

1.3.2

препращането към членове се отнася до членовете на настоящото
Споразумение;

1.3.3

освен ако е посочено обратното, всяко позоваване на настоящото
Споразумение или на друг документ включва в смисъла си
съответната допустимо изменена или допълнена версия на документа;

1.3.4

всяко позоваване на законодателен акт, законова разпоредба,
постановление, заповед, наредба и други подобни документи включва
в смисъла си тяхната евентуално изменена, консолидирана и/или
новоприета версия и/или заменящ ги документ към съответния
момент;

1.3.5

позоваването на „лице“ включва в смисъла си физически лица, фирми,
дружества, съдружия, корпорации и неперсонифицирани дружества и
техните законни лични представители, наследници и допустими
цесионери или правоприемници;

1.3.6

позоваването на споразумение или друг документ включва в смисъла
си тяхната евентуално изменена, допълнена, заменяща, новирана или
цедирана версия;
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2.

3.

1.3.7

заглавията са само за удобство и справка; и

1.3.8

думите, предшестващи изрази като „включва(т)“ и „включително“,
се тълкуват като неограничени от думите след тези изрази;

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪРХУ ТЯХ
2.1

Концедентът потвърждава, че е уведомен и дава съгласието си за Позволените
тежести съгласно Приложение 12 (Позволени тежести) към Концесионния
договор и Документите по обезпеченията за осъществяване на тези Позволени
тежести.

2.2

Агентът се задължава да уведоми Концедента за всяко предвиждано
изпълнение върху която и да е Позволена тежест веднага щом това е
практически възможно и при всички случаи най-малко 30 (тридесет) дни преди
започване на процедурата по изпълнение. Изпълнението върху Позволените
тежести подлежи на съгласие от страна на Концедента.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
3.1

Концедентът няма право да изпраща уведомление за прекратяване на
Концесионния договор съгласно Клауза 40.1 (Случай на неизпълнение на
Концесионера) от същия, без да е предоставил на Заемодателите:
3.1.1

3.1.2

най-малко Задължителния срок на писмено предизвестие с посочване
на:
3.1.1.1

планираната Дата на прекратяване; и

3.1.1.2

достатъчно подробно
прекратяване; и

изложение

на

основанията

за

не по-късно от датата, падаща се тридесет (30) дни след датата на
Уведомлението за прекратяване или (ако е по-ранна) датата, падаща се
тридесет (30) дни след датата, на която Заемодателите са уведомили
Концедента за настъпване на Случай на неизпълнение на
Концесионера – уведомление, съдържащо подробности за дължимите
от Концесионера на Концедента суми и всякакви съществуващи
задължения или неизпълнени ангажименти, известни на Концедента
(след като е провел разумно проучване):
3.1.2.1

към момента на Уведомлението за прекратяване или
уведомяването
за
Случай
на
неизпълнение
на
Концесионера; и/или

3.1.2.2

(ако е приложимо) които ще станат дължими на или преди
изтичането на Задължителния срок, съгласно Концесионния
договор.
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3.2

Концедентът се задължава да уведоми Заемодателите в писмен вид възможно
най-скоро за:
3.2.1

всички евентуални промени в сумите,
ангажиментите, посочени в член 3.1.2; и

задълженията

или

3.2.2

всички допълнителни суми, задължения или ангажименти, които
стават дължими и платими на Концедента, но не са изплатени, или
които следва да бъдат изпълнени или издължени от Концесионера, но
не са изпълнени или издължени (според случая),

които, във всеки случай, са или станат известни на Концедента преди поранната от следните дати: Датата на встъпване или (ако е приложимо) датата на
изтичане на Задължителния срок, но след датата на уведомлението, връчено
съгласно член 3.1.2, като ако тези подробности са представени през последните
десет (10) дни от Задължителния срок, то тогава Задължителният срок се
удължава с десет (10) дни.
4.

ПРАВО НА ВСТЪПВАНЕ
4.1

Без да се засягат правата на Заемодателите или Агента по обезпеченията
съгласно Документите по обезпеченията, като се има предвид член 2 от
настоящото, по всяко време:
4.1.1

през което е настъпил и продължава Случай на неизпълнение на
Концесионера (независимо дали е връчено Уведомление за
прекратяване); или

4.1.2

през Задължителния срок,

Заемодателите или Агентът по обезпеченията могат да поискат поемането от
Представител, заедно със или отделно от Концесионера, на всички права и
задължения на Концесионера по Концесионния договор („Право на
встъпване“), при условие, че за такъв Представител не са налице основания за
изключване и Представителят отговаря на условията за допускане и участие,
посочени в Документацията за Концесията, и Концедентът няма да понесе
допълнителни разходи и разноски, и че упражняването на такова Право на
встъпване няма да води до каквито и да било Претенции срещу Концедента за
парични и всякакъв друг вид обезщетения или компенсации, или каквито и да
било ограничения или пречки по отношение на правата на Концедента по
Концесионния договор, включително правата на Концедента да удовлетвори
всякакви свои Претенции (ако има такива) срещу Концесионера. Съответно,
Концедентът ще бъде изцяло обезщетен за всяка сума, която може да е било
поискано да бъде платена от Концедента във връзка с такова Право на
встъпване, вследствие на успешно проведени Претенции от страна на
първоначалния Концесионер. По отношение на всякакви такива Претенции,
Заемодателите или Агентът по обезпеченията ще съдействат на Концедента, без
Концедентът да дължи каквито и да било възнаграждения или обезщетения.
4.2

Заемодателите или Агентът по обезпеченията (според случая) следва да връчат
на Концедента писмено предизвестие от пет (5) Работни дни преди
предприемането на действия от тях съгласно настоящия член 4 (Право на
встъпване).
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5.

ПЕРИОД НА ВСТЪПВАНЕ
5.1

Без да се засяга действието на член 3 (Уведомление за прекратяване и
съществуващи задължения), като обаче се спазва член 5.2, по време на Периода
на встъпване Концедентът няма право да прекратява Концесионния договор на
основания:
5.1.1

че Заемодателите или Агентът по обезпеченията са предприели
действия съгласно член 4 (Право на встъпване) или са пристъпили
към изпълнение на който и да е от Документите по обезпеченията; или

5.1.2

които са възникнали на или преди Датата на встъпване и са известни
на Концедента (след като е направил разумно проучване, независимо
дали тези основания продължават да са налице към Датата на
встъпване); или

5.1.3

възникнали единствено по отношение на Концесионера,

освен ако – в случая по член 5.1.2 по-горе:
5.1.4

5.2

нито Представителят на Концесионера, нито Концесионерът полагат
всички разумни усилия (включително изпълнение на евентуална
корективна програма) за поправяне на всяко нарушение на
Концесионния договор, което:
5.1.4.1

е възникнало преди Датата на встъпване; и

5.1.4.2

продължава да е налице (и може да бъде поправено); и

5.1.4.3

би породило право
Концесионния договор.

на

Концедента

да

прекрати

Концедентът има право да прекрати Концесионния договор с писмено
уведомление до Концесионера и Представителя на Концесионера:
5.2.1

ако това е позволено в член 5.1; или

5.2.2

ако каквато и да било сума по член 3.1.2.1 (Уведомление за
прекратяване и съществуващи задължения) не е била изплатена на
Концедента на или преди Датата на встъпване; или

5.2.3

ако каквато и да било сума по член 3.1.2.2 (Уведомление за
прекратяване и съществуващи задължения) не е била изплатена на
Концедента на или преди последния ден от Задължителния срок; или

5.2.4

ако суми, които не са били известни на Концедента (след като е
направил разумно проучване) към момента на връчване на
Уведомлението за прекратяване или настъпване на Случая на
неизпълнение, впоследствие станат платими и не бъдат издължени на
или преди най-късната от следните дати:
5.2.4.1

датата, падаща се двадесет (20) дни след датата, на която
Заемодателите са уведомени за задължението по тези суми;
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5.2.5

6.

5.2.4.2

датата, падаща се двадесет (20) дни след датата на падеж на
задължението по тези суми; и

5.2.4.3

последния ден от Задължителния срок; или

на основания, възникнали след Датата на встъпване съгласно
условията на Концесионния договор, при условие, че, само за целите
на прекратяването на Концесионния договор (и без да се засягат
правата на Концедента по отношение на обезщетения и
предупреждения), удръжки, неустойки и други подобни, възникнали
преди Датата на встъпване няма да се вземат предвид по време на
Периода на встъпване.

ИЗЛИЗАНЕ
6.1

Ако Представителят, при спазване на уговореното с Концедента, поправи
Случая на неизпълнение на Концесионера в съответствие с Концесионния
договор, Заемодателите ще бъдат, на по-ранната от:
6.1.1

датата, посочена в писмено уведомление от Агента или от
Представителя до Концедента (която дата следва да бъде най-малко
двадесет (20) Работни дни след получаването на такова уведомление от
Концедента); и

6.1.2

изтичането на Периода на встъпване

(като тази дата е "Датата на излизане"),
освободени от всички техни задължения и отговорности към Концедента по
Концесионния договор, възникнали преди Датата на излизане, и правата на
Представителя срещу Концедента ще бъдат отменени.
6.2
7.

Концесионерът ще продължи да бъде обвързан от условията на Концесионния
договор, независимо от настъпването на Датата на излизане.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ
7.1

При спазване на член 6.2, по всяко време:
7.1.1

през което е настъпил и продължава Случай на неизпълнение; или

7.1.2

през Периода на встъпване,

Заемодателите могат, с писмено предизвестие от най-малко тридесет (30) дни,
отправено до Концедента и който и да е Представител, да поискат прехвърляне
на правата и задълженията на Концесионера по Концесионния договор на
подходящо лице, което да замести Концесионера.
7.2

Концедентът следва да уведоми Заемодателите в писмен вид дали лицето, на
което Заемодателите предлагат да се прехвърлят правата и задълженията на
Концесионера по Концесионния договор, представлява подходящо лице, което
да замести Концесионера, на или преди датата, падаща се тридесет (30) дни
след датата на получаване на цялата информация, изискана в разумна степен от
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Концедента с оглед вземане на решение дали предлаганото лице представлява
подходящо лице, което да замести Концесионера.
7.3

Концедентът няма право неоснователно да отказва или забавя решението си
дали предлаганото лице представлява подходящо лице, което да замести
Концесионера, при условие, че по отношение на такъв заместник не са налице
основания за изключване и заместникът отговаря на условията за допускане и
участие, посочени в Документацията за Концесията, и няма допълнителни
разходи и разноски за Концедента, и такова заместване не води до опасност за
националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на
гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти, или за
обществения ред в България.

7.4

При влизане в сила на прехвърляне съгласно член 6.1:

7.5

8.

7.4.1

от датата на прехвърлянето към новия концесионер, Концесионерът и
Представителят се освобождават от всички задължения, произтичащи
от или във връзка с настоящото Споразумение и Документите по
концесията, като новият концесионер ще бъде отговорен за
задълженията, възникващи на или след тази дата, като това няма да
възпрепятства или засяга по никакъв начин правото на Концедента да
предявява срещу Концесионера и Представителя които и да било
Претенции, възникнали до тази дата;

7.4.2

се счита, че отпада действието на съществуващите към този момент
основания за прекратяване на Концесионния договор от Концедента,
като всяко неизтекло Уведомление за прекратяване автоматично се
отменя; и

7.4.3

Концедентът и новият Концесионер сключват пряко споразумение с
представителите на Заемодателите или с други заемодатели, които
предоставят главно дългово финансиране на новия Концесионер, при
условия, които по същество са идентични с условията на настоящото
Споразумение.

За избягване на съмнение, Клауза 13 (Промяна в собствеността) от
Концесионния договор не се прилага спрямо прехвърлянето, посочено в този
член 7 (Прехвърляне).

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ
8.1

Концесионерът има право да учреди обезпечение върху Застрахователната
сметка със специална цел в полза на Заемодателите. Във връзка с член 2
(Съгласие за обезпеченията и изпълнението върху тях), Концедентът
потвърждава, че е уведомен и дава съгласието си за учредяването на заложни
права в полза на Заемодателите, понастоящем или в бъдеще, върху правата на
Концесионера по отношение на Застрахователната сметка със специална цел.

8.2

Страните се съгласяват и се задължават да се разпореждат така, че всички
Застрахователни постъпления, платими по застрахователните полици, да се
разходват в съответствие с Концесионния договор. В случай на прекратяване на
Концесионния договор, всички Застрахователни постъпления и парични
средства от кредитното салдо по Застрахователната сметка със специална цел,
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се изплащат и освобождават в полза на Заемодателите незабавно при
прекратяването, до размера на оставащия непогасен дълг по Договорите за
финансиране.
8.3

9.

СРОК
9.1

10.

Независимо от останалите разпоредби на настоящото Споразумение и
условията на Договорите за финансиране, Заемодателите се задължават да
допускат освобождаване на суми от Застрахователната сметка със специална
цел единствено в съответствие с Клауза 20.6 (Застрахователна сметка със
специална цел) от Концесионния договор, като Заемодателите се задължават да
не упражняват каквито и да било права по Договорите за финансиране и да не
предприемат никакви други стъпки с цел предотвратяване освобождаването на
суми от Застрахователната сметка със специална цел в съответствие с
Концесионния договор.

Настоящото Споразумение остава в сила до най-ранната от следните дати:
9.1.1

датата, на която всички суми, които са или станат дължими от
Концесионера на Заемодателите по Договорите за финансиране, бъдат
неотменимо и напълно изплатени; или

9.1.2

датата на плащане и получаване на пълния размер на обезщетението
при прекратяване от Концесионера в съответствие с Концесионния
договор; и/или

9.1.3

датата на изтичане на Срока на Концесията съгласно Концесионния
договор.

РАЗНИ
10.1

Концедентът се задължава, за сметка на Концесионера, да предприеме всяко
действие, поискано от Заемодателите или Агента по обезпеченията,
предприемащ прехвърляне в съответствие с член 7 (Прехвърляне), с оглед
извършване на прехвърляне или освобождаване съгласно член 4 (Право на
встъпване), 6 (Излизане) и член 7 (Прехвърляне), включително изпълнението на
всякакво прехвърляне или цесия, връчването на всякакви уведомления,
заповеди или разпореждания и извършването н всякакви вписвания, съответно
и основателно поискани от Заемодателите или Представителя на Концесионера.

10.2

Концедентът няма да предприема каквито и да било действия за ликвидация,
назначаване на синдик или одобряване на доброволно споразумение (или
подобни мерки) по отношение на Концесионера.

10.3

Заемодателите (в случаите по членове 10.3.1, 10.3.2 и 10.3.3) и Концесионерът
(в случая по член 10.3.4) следва незабавно да уведомят Концедента за:
10.3.1

всякакви евентуални решения за ускоряване на падежа за каквито и да
било суми, дължими от Концесионера на Заемодателите съгласно
Договорите за финансиране, и/или за предсрочна изискуемост;

10.3.2

Датата на издължаване – на или преди датата, падаща се двадесет
(20) дни след нейното настъпване;
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10.3.3

10.3.4

10.4

11.

подробностите за и размера на евентуално предлагано допълнително
допустимо кредитиране, включително:
10.3.3.1

налагащите го обстоятелства и основанията за него; и

10.3.3.2

условията на кредитиране; и

на първия работен ден от всеки календарен месец, в който съществува
или би могло да съществува допълнително допустимо кредитиране –
неиздължената сума по Договорите за финансиране (в евентуално
изменения им, със или без одобрение от Концедента, вид), както и,
доколкото е известно на Концесионера (след като е провел разумно и
надлежно проучване):
10.3.4.1

сумарния размер на всякакви разпределения, направени от
Концесионера;

10.3.4.2

размера на кредитните салда по сметки на Концесионера.

За избягване на съмнения се уточнява, че при противоречие или несъответствие
между разпоредбите на настоящото Споразумение и Концесионния договор,
предимство имат разпоредбите на настоящото Споразумение.

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Концесионерът се присъединява към настоящото Споразумение, наред с други цели, за
да потвърди и даде съгласието си за изложените в него уговорки, като се задължава да
се въздържа от умишлени действия или бездействия, които биха могли да попречат на
която и да било от Страните да упражнява правата си по настоящото Споразумение.

12.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ
12.1

Никоя от Страните по това Споразумение няма право да възлага или прехвърля
каквато и да било част от своите права или задължения по Споразумението
освен в съответствие с членове 12.2 – 12.4 (включително) по-долу.

12.2

При спазване на свързаните с рефинансирането задължения съгласно Клауза 15
(Рефинансиране) от Концесионния договор, всеки от Заемодателите и Агента
по обезпеченията има право без съгласието на Концедента и Концесионера да
възлага или прехвърля своите права и задължения по настоящото Споразумение
на правоприемник на Заемодателите или Агента по обезпеченията (според
случая), в съответствие с Договорите за финансиране.

12.3

Концедентът се задължава да възложи или да прехвърли другояче своите права
и/или задължения по настоящото Споразумение на всяко лице, на което той
възложи, новира или прехвърли другояче своите права и/или задължения по
Концесионния договор, в съответствие с Клауза 46.2 (Прехвърляне от
Концедента) от Концесионния договор.

12.4

Ако се приложи член 12.2, Концедентът се задължава да сключи пряко
споразумение с новите Заемодатели или новия агент по обезпеченията (според
случая) при условия, които по същество са идентични с условията на
настоящото Споразумение.
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13.

ИЗЧЕРПАТЕЛНОСТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
С изключение на случаите, предвидени изрично в настоящото Споразумение, това
Споразумение представлява пълната договореност между Страните по отношение на
предмета му и заменя всички предишни изявления, кореспонденция, преговори и
уговорки по отношение на предмета на това Споразумение.

14.

ЕКЗЕМПЛЯРИ
Настоящото Споразумение може да бъде подписано в множество екземпляри, като
всички те в съвкупност съставляват един и същи документ.

15.

ОТКАЗ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИ
15.1

Задължителна писмена форма на отказа
Няма да се приема, че Страна по настоящото Споразумение е направила отказ
от прилагане на което и да било негово условие или разпоредба, ако този отказ
не е представен в писмен вид от съответната страна.

15.2

Обхват на отказа
Никой отказ по член 15.1 (Задължителна писмена форма на отказа) няма да се
счита за отказ от последиците от минало или бъдещо неизпълнение или
нарушение, нито може да изменя, премахва или добавя условия или разпоредби
в настоящото Споразумение, освен ако (и само доколкото) е изрично посочено в
този отказ.

16.

НЕЗАВИСИМОСТ НА РАЗПОРЕДБИТЕ
Ако което и да е условие или разпоредба на настоящото Споразумение бъде обявено за
невалидно, незаконно или неизпълнимо в каквато и да било степен, то това условие или
разпоредба не засяга валидността, законността и изпълнимостта на останалите негови
разпоредби и на каквито и да било други документи, посочени в настоящото
Споразумение. В случай на такова обявяване или невалидност, които из основи
възпрепятстват постигането на целта на настоящото Споразумение, Страните следва
незабавно да започнат добросъвестни преговори за преодоляване на невалидността.

17.

УВЕДОМЛЕНИЯ
17.1

Форма и връчване на уведомленията
Всички уведомления във връзка с настоящото Споразумение следва да бъдат в
писмен вид, като всички удостоверения, уведомления и писмени указания,
които следва да се предоставят съгласно условията на Споразумението, се
връчват чрез изпращане с първокласна поща, по факс (доколкото е предвидено),
или на ръка, или чрез предаването им на:
17.1.1

За Концедента
Адрес: [адрес]
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Факс: [номер]
На вниманието на: [лице]
17.1.2

За Заемодателите
Адрес: [адрес]
Факс: [номер]
На вниманието на: [лице]

17.1.3

За Агента по обезпеченията
Адрес: [адрес]
Факс: [номер]
На вниманието на: [лице]

17.1.4

За Концесионера
Адрес: [адрес]
Факс: [номер]
На вниманието на: [лице]

17.2

Промяна на данни
Всяка от Страните по настоящото Споразумение може да променя посочения
свой адрес или номер на факс с писмено предизвестие до останалите Страни.

17.3

Уведомления по пощата
Изпратените по пощата уведомления влизат в сила на по-ранната от следните
дати: датата на действителното им получаване или пет (5) дни след
изпращането им. Ръчно връчените уведомления влизат в сила с връчването им.
Връчените по факс уведомления, при условие да е налице потвърждение за
успешното им, непрекъснато предаване и получателят да не е съобщил на
подателя по телефона (потвърдено в писмен вид), че факсът не е получен в
четлив вид, ще се смятат за получени:

18.

17.3.1

два (2) часа след изпращането им, ако то е извършено в Работен ден
между 09:00 и 16:00 ч.; или

17.3.2

в 11:00 ч. на следващия Работен ден, ако са изпратени след 16:00 ч. в
Работен ден, но преди 09:00 ч. на следващия Работен ден.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящото Споразумение,
независимо от тяхното естество, следва да се отнасят за разрешаване съгласно
разпоредбите на Клауза 55 (Пред-арбитражно разрешаване на спорове) и Клауза 56
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(Арбитраж) от Концесионния договор, като чрез препращането към тях тези
разпоредби се включват в настоящото Споразумение и ще се прилагат спрямо него
съответно.
19.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Настоящото Споразумение (и всички произтичащи от него или във връзка с него
извъндоговорни задължения) се уреждат от правото на [ще бъде уговорено между
подписващите страни] и се тълкуват в съответствие със същото във всички
отношения.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ е подписано и връчено на посочената в началото му
дата.
[СЛЕДВАТ СТРАНИЦИТЕ С ПОДПИСИТЕ]
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ПОДПИСАНО ОТ И МЕЖДУ:
КОНЦЕДЕНТ
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Подпис
Положен от

ЗАЕМОДАТЕЛИ
[Банка]
Подпис
Положен от
в качеството на

АГЕНТ
[Банка]
Подпис
Положен от
в качеството на

АГЕНТ ПО ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА
[Банка]
Подпис
Положен от
в качеството на
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КОНЦЕСИОНЕР
[*]
Подпис
Положен от
в качеството на
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