№
Въпрос
1 Отбелязваме Вашите Отговори на Въпрос 3176 от 11 януари 2019 г.
и Въпрос 3250 от 28 януари, както и последните изменения в Закона
за Концесиите, тръжната документация, проекта на концесионния
договор, както и приложенията към него. Въпреки това бихме искали
да помолим за конкретно уточнение относно горния праг на
отговорността на Акционерите в Проектното дружество. Поконкретно бихме искали да помолим да уточните дали:
(a) Акционерите следва да внесат сумата от 200 милиона лева, в
съответствие със задължението си за капиталова инвестиция, но
допълнително и отделно от тази сума, също така ще бъдат солидарно
отговорни в размер до още 200 милиона лева, като тази сума е
отделна от (макар и равна по размер на) капитала на Проектното
дружество.
ИЛИ
(b) Акционерите следва да внесат сумата от 200 милиона лева, в
съответствие със задължението си за капиталова инвестиция в
Проектното дружество. Както и в т. (a) по-горе, всеки Акционер
заплаща сума в размер от общия капитал, която съответства на
отредената му част от капитала, като всеки Акционер е солидарно
отговорен до размера на съответното участие в капитала на
Проектното дружество. За разлика от (a) обаче, тази отговорност е
ограничена само и единствено до вече внесения капитал.
2 След анализ на Клауза 3.8.2 и 3.8.3 от Проекта на концесионния
договор, не намираме формално ограничение относно вида
дейности, които могат да бъдат превъзлагани, частично или изцяло,
на подизпълнители. Моля потвърдете нашето разбиране.

Отговор
Считаме, че сме предоставили ясен отговор на този въпрос, поконкретно в отговора на Въпрос № 3176 от 11 януари 2019 г., както
и че подходът в проекта за Концесионен договор е в съответствие
със Закона за концесиите, включително ЗИД на ЗК.

Потвърждаваме. Във всеки случай обаче трябва да е спазено
приложимото законодателство и концесионния договор. В
допълнение, обръщаме Вашето внимание на отговори № 3017, №
3201 и № 3215.

