№

Въпрос

Отговор

В Приложение 12 на Договора за концесия (Позволени Потвърждаваме, става въпрос за прехвърляне или залог
тежести), относно вземанията освен залог е посочено чрез учредяване на обезпечение.
1. „прехвърляне“. Моля уточнете какво се има предвид. Има ли
се предвид учредяване на обезпечение, assignment by way of
security, по чуждо право?
Ръководителят по безопасността, предвиден да бъде Да, Ръководителят по безопасността, който трябва да
бъде назначен съгласно Клауза 10.4 от проекта на
назначен съгласно чл. 10.4 от Концесионния договор съвпада Концесионния договор, по същество е „Ръководителят
ли с лицето, което следва да бъде определено от летищната на летищната аварийно-спасителна служба” по
2. администрация за ръководене на аварийно-спасителните смисъла на членове 7 и 13 от Наредба No.3/2009.
действия съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 от 25.05.2009
за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските
летища?
Чл.79 ал. 2 от Наредба No.3/2009 установява
задължение за летищната администрация – това ще е
Концесионерът, тъй като на него ще бъдат възложени
функциите на летищна администрация. По-нататък, ще
зависи от Концесионера да избере една от опциите по
чл. 79, ал. 3 от Наредба No.3/2009 за осъществяване на
дейностите по ал. 2 на същия член. Възможно е тези
дейности да бъдат извършвани от Инженера по
безопасност на хората и пожарна безопасност, ако той
е търговско дружество, притежаващо изискваното
разрешение.

3.

Инженерът по безопасност на хората и пожарна безопасност,
който следва да бъде назначен съгласно чл. 10.3.1 от
Концесионния договор, предвижда ли се да изпълнява и
дейностите по чл. 79, ал. 2 от Наредба №.3 от 25.05.2009 за
аварийно-спасителното осигуряване на гражданските
летища?

4.

Моля да предоставите образците на документите от Може да намерите формулярите във формат word,
Приложение 3 на Документацията за концесията във формат, които позволява попълване в Електронната секция на
който позволява попълване от страна на икономическите Информационната зала, публикувани на 22.08.2018 г.
оператори.
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5.

Съгласно Клауза 6.3(а) от Документацията за концесията
Гаранцията за участие: (1) трябва да предвижда "същите
условия като изложените в Образец D"; и (2) трябва да бъде
издадена от банка с рейтинг най-малко BBB на Standard and
Poor's или Baa2, определен от Moody's. В същото време,
съгласно Приложение № 3, част 1, Клауза 1(d) и съгласно
Образеца на Заявление, гаранцията трябва да е “съгласно
Образеца на Гаранция за участие” (Образец D) от
Документацията за концесията и кредитния рейтинг на
издаващата банка да е посочен като BBB- на Standard and
Poor’s.
Във връзка с горните разлики, моля:
А) да потвърдите дали изискваният кредитен рейтинг за
банката-издател на гаранцията за участие е “BBB-“ на
Standard and Poor’s;
B) да потвърдите кой рейтинг на Fitch би бил приемлив за
банката-издател на гаранцията за участие;
C) да потвърдите дали изискването за рейтинг ще се прилага
и в случай, когато гаранцията за участие се издава от банка
(клон на банка), лицензирана да извършва банкова дейност в
България или такава банка е приемлива, независимо от
нейния кредитен рейтинг;
D) да потвърдите дали гаранцията за участие, издадена от
банката трябва да повтаря дума по дума Образец D или са
допустими изменения по текста, предложени от банкатаиздател. Ако са допустими изменения, моля да посочите
съвсем конкретно кои текстове на Образец D не трябва да
бъдат променяни. Моля да имате предвид, че банка трудно

Приемливият кредитен рейтинг на банка, издаваща
Гаранциите за участие ще бъде поне, както следва




Standard & Poor’s BBB
Moody’s Baa2
Fitch BBB

Приложение 3, Част 1, Клауза 1 (d) ще бъде променена
да отрази горното.
Изискванията за кредитен рейтинг са приложими за
всички банки, издаващи Гаранция за участие.
Както е указано във ОБРАЗЕЦ D: ГАРАНЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ Формуляр D: е позволено да се правят
несъществени изменения от издаващите банки.
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би издала банкова гаранция по образец, различен от
образеца, използван от самата банка.

6.

Солидарна отговорност
Предвид отговора от 9 август 2018 г. на първия въпрос във
файла с име (QA_09.08 .18 _ 1) и Указание №. ЗК-11 от 8
август 2018 г. относно прилагането на Закона за концесиите,
посочен в него, моля, уточнете какъв би бил лимита на
солидарната отговорност на трета страна, чиито ресурси и
опит се използват за удовлетворяване изцяло (т.е. без участие
на самия оферент или на други трети лица) на изискването за
Обща нетна стойност и предишен опит във финансирането на
подобни проекти?

Солидарна отговорност

7.

Ако оферент представя писма от банки, потвърждаващи, че
ще финансират оферента във връзка с концесията, а
дяловата част, изисквана от тези банки за целите на
финансирането, е по-малка от 400 млн. евро, солидарната
отговорност на тази трета страна ще бъде ограничена до помалкото от: а) 200 милиона евро или б) размера на частта от
собствения капитал, изискван от тези банки?

В светлината на официалното указание, издадено от
специализираната администрация на Министерския
съвет, Концедентът обмисля включването в
Концесионния договор на ограничение на солидарната
отговорност до размера на изискването за минимален
собствен капитал.
Концедентът си запазва правото да изменя проекта на
Концесионния договор, ако е необходимо, за да отрази
по-ясно горепосоченото разбиране, в който случай ще
се прилага процедурата, посочена в Клауза 5.3 от
Документацията за концесията.
В светлината на официалното указание, издадено от
специализираната администрация на Министерския
съвет, Концедентът обмисля включването в
Концесионния договор на ограничение на солидарната
отговорност до размера на изискването за минимален
собствен капитал.
Концедентът си запазва правото да изменя проекта на
Концесионния договор, ако е необходимо, за да отрази
по-ясно горепосоченото разбиране, в който случай ще
се прилага процедурата, посочена в Клауза 5.3 от
Документацията за концесията.
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8.

9.

Моля, потвърдете, че като вземате предвид определението на
„Проектна компания“ в тръжната документация и раздели
9.4, буква а), 9.4, буква г) и 9.5 от тръжната документация:
a. ако Класираният пръв участник е един кандидат българско дружество, което решава да не създава проектна
компания, този участник ще бъде Концесионерът според
Концесионния договор;
b. такъв Концесионер (не е проектна компания по смисъла на
чл. 21 от Закона за концесиите и Тръжната документация) не
е необходимо да се капитализира с поне 200 млн. лв. по член
12.1.2 от проекта на Концесионния договор; и
c. акционерите на този концесионер (не е дружество по
проекта по смисъла на чл. 21 от Закона за концесиите и
тръжната документация) не е необходимо да подпишат
Писмо за присъединяване към Концесионния договор под
формата на Приложение 11 а към проекта на Концесионния
договор.
Изготвило ли е вече „Летище София“ ЕАД предложение за
нивата на летищните такси и отстъпките, приложими към
периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.? Ако да, моля
представете предложението.

a. Да, това е така.
b. Капитализацията, необходима според Клауза
12.1.2 е приложима за Концесионера без
значение дали е единствен участник или
консорциум, или проектно дружество.
c. Акционерите на Концесионера ще трябва да
подпишат Приложение 11а, без значение дали
Концесионерът е проектно дружество или не.

Консултациите по летищни такси за 2019 г. официално
ще стартират на 31.08.2018 г. След тази дата може да
се предостави предложението на летище София към
ползвателите.
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