№
Въпрос
1. Във връзка с договорите за ползване на обществените паркинги, моля представите за
преглед:
1. Допълнително споразумение № 100-ДС-370/01.11.2018г., сключено с „Ди Ейч Ел
Експрес България” ЕООД;
2. Допълнително споразумение № 100-ДС-385/20.11.2018г., сключено с "Аеро Техник
БГ"
ООД;
3. Допълнително споразумение № 100-ДС-386/20.11.2018г., сключено с ,,БасБългарски Авиационни Услуги" ЕООД;
4. Допълнително споразумение № 100-ДС-394/27.11.2018г., сключено с "Лагардер
Травъл Ритейл" ЕООД;
5. Допълнително споразумение № 100-ДС-350/12.10.2018г., сключено с ,,Евроренталс"
ООД;
6. Допълнително споразумение № 100-ДС-369/01.11.2018г., сключено с ,,Турист
Сервиз Рента-а-кар" ЕООД;
7. Договор № 100-Д-110/15.05.2012 г., сключен с "Ел Ал Израел Еърлайнс Лимитид";
8. Допълнително споразумение № 100-ДС-347/11.10.2018г., сключено с „Евроренталс”
ООД;
9. Допълнително споразумение № 100-ДС-364/25.10.2018г., сключено с "Изи Рент
България" ЕООД;
10. Договор № 100-Д-68/07.03.2012 г., сключен с „М Рент” ЕАД и Допълнителни
споразумения към него с номера 100-ДС-224/02.10.2017 г.; 100-ДС-123/28.02.2018 г.;
100-ДС-338/21.09.2018г. и други, ако има такива;
11. Допълнително споразумение № 100-ДС-379/15.11.2018г., сключено с "България
ЕР" АД;
12. Допълнително споразумение № 100-ДС-365/25.10.2018г., сключено със „Сименс”
ЕООД;
13. Договор № 100-Д-251/26.06.2018 г., сключен със "Сърпрайс Кар Ренталс България"
ЕООД и всички допълнителни споразумения към него, ако има такива; и
14. Договор № 100-Д-154/23.03.2018г., сключен с ''Кид 2226" ЕООД и всички
допълнителни споразумения към него, ако има такива.

Отговор/Answer
Информацията е налична за преглед в Електронната секция
на Информационната зала – Приложение 3.109.
По т. 7. Договор № 100-Д-110/15.05.2012 г., сключен с „Ел
Ал Израел Еърлайнс Лимитид“ е прекратен. Представяме
действащия към момента договор за ползване на паркоместа
със същия контрагент с № 100-Д-141/09.03.2018 г.
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2. Във връзка с договорите за ползване на обществените паркинги, моля потвърдете дали
са действащи следните договори:
1. Договор № 100-Д-85/07.05.2015 г., сключен с “Хотелери София” ЕООД, ЕИК
148052157;
2. Договор № 100-Д-194/31.08.2017 г., сключен с "Меркари - България" ООД, ЕИК
201297033;
3. Договор № 100-Д-110/15.05.2012 г., сключен с "Ел Ал Израел Еърлайнс Лимитид";
4. Договор № 100-Д-59/20.03.2017 г., сключен с Тани 97 ООД, ЕИК 121531706;
5. Договор № 100-Д-201/18.05.2018 г., сключен с “Аутомотиве Рент” EOOД, ЕИК
2014927601;
6. Договор № 100-Д-125/28.02.2018 г., сключен с ET “Пенка Агонцева - Полеми”, ЕИК
040976020;
7. Договор № 100-Д-207/18.09.2017 г., сключен с “Телевик България” EAД, ЕИК
204696297;
8. Договор № 100-Д-52/01.02.2018 г., сключен с "Райд Шеър България” AД, ЕИК
204787918.

Изброените договори са прекратени.
Цитираният в т. 3. Договор № 100-Д-110/15.05.2012 г.,
сключен с „Ел Ал Израел Еърлайнс Лимитид“ е прекратен,
сключен е нов договор за ползване на паркоместа със същия
контрагент с № 100-Д-141 от 09.03.2018 г., който е наличен
за преглед в Електронната секция на Информационната зала
– Приложение 3.109.

3. Моля представете банковите гаранции към следните договори за наем на площи и
помещения:
1. 100-Д-355/15.10.2018 г.
2. 100-Д-356/15.10.2018 г.
3. 100-Д-358/15.10.2018 г.
4. Моля представете следните допълнителни споразумения към договорите за наем на
площи
и
помещения:
1.100-ДС-168/04.11.2011
към
Договор
за
наем
100-Д-27/20.02.2007г.
2. 100-ДС-322/31.08.2018 към Договор за наем 100-Д-168/30.09.2005г.
3. 100-ДС-323/31.08.2018 към Договор за наем 100-Д-10/12.01.2017г.
4. 100-ДС-320/31.08.2018 към Договор за наем 100-Д-142/22.08.2016г.
5.100-ДС-321/31.08.2018
към
Договор
за
наем
100-Д-217/13.12.2016г.
6. 100-ДС-319/31.08.2018 към Договор за наем 100-Д-201/07.09.2017г.

Информацията е налична за преглед в Електронната секция
на Информационната зала – Приложение 3.110.

Информацията е налична за преглед в Електронната секция
на Информационната зала – Приложение 3.111.
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5. Моля представете следните допълнителни споразумения към договори за наем на Информацията е налична за преглед в Електронната секция
рекламоносители:
на Информационната зала – Приложение 3.112.
1. 100-ДС-352/12.10.2018
2. 100-ДС-373/06.11.2018
3. 100-ДС-377/13.11.2018
4. 100-ДС-372/06.11.2018
5. 100-ДС-348/12.10.2018
6. 100-ДС-383/16.11.2018
7. 100-ДС-392/27.11.2018
6. Моля потвърдете, че следните договори за наем на рекламоносители са прекратени 1. 100-Д-158/14.07.2017 г. – няма договор за реклама с такава
към
настоящия
момент: референция в регистрите на „Летище София“ ЕАД.
1. 100-Д-158/14.07.2017
2. 100-Д-173/28.07.2017 г. – прекратен.
2. 100-Д-173/28.07.2017
3. 100-Д-151/20.03.2018 г. – прекратен.
3. 100-Д-151/20.03.2018
7. Моля да представите информация относно статута на следните договори за наем на
рекламоносители, които съгласно предоставената справка с Q&A_13_12_2018 към
момента би трябвало да са с изтекъл срок:
1. 100-Д-226/20.12.2016
2. 100-Д-18/12.01.2018
3. 100-Д-97/27.05.2015
4. 100-Д-230/12.12.2013
5. 100-Д-174/12.09.2013
6. 100-Д-147/26.08.2015

1. 100-Д-226/20.12.2016 г. – прекратен.
2. 100-Д-18/12.01.2018 г. – с клиент „Ед Спот“ EOOД (VISA)
има подписано допълнително споразумение 100-Д372/06.11.2018 г.
3. 100-Д-97/27.05.2015 г. – с клиент „Котон“ ООД има
подписан нов договор за същата позиция с реф. 100-Д248/25.06.2018 г.
4. 100-Д-230/12.12.2013 г. – прекратен.
5. 100-Д-174/12.09.2013 г. – с клиент „Макра-Т“ ООД има
подписано допълнително споразумение с реф. 100-ДС266/04.07.2018 г. за нови 12 месеца при същите условия.
6. 100-Д-147/26.08.2015 – с клиент „Хепи“ АД има подписано
допълнително споразумение с реф. 100-ДС-309/20.08.2018 за
нови 12 месеца при същите условия.
8. Моля представете банкова гаранция към Договор за наем на площи и помещения 100- Информацията е налична за преглед в Електронната секция
Д-162/28.03.2018 г.
на Информационната зала – Приложение 3.113.
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9. Относно договори за наем на телекомуникационно оборудване и предоставената
справка с Q&A от 13.12.2018г бихте ли разяснили :
- номерът на договора, сключен с КАИ КОМПАНИЯ Италиана и ако не е наличен за
преглед, да го представите.
- номерът на договора, сключен с ОАБХ и ако не е наличен за преглед, да го
представите.
- дали Договор от 23.04.2012г. с ЕТ "Пенка Агонцева-Полеми" понастоящем е
прекратен?
10. Може ли да потвърдите брутната численост на персонала за служителите на „Летище
София“ ЕАД към 10 декември 2018 г. Като тази численост да включва единствено
персонала, който ще бъде прехвърлен при концесията?

Всички действащи договори и последните към тях актуални
действащи допълнителни споразумения са предоставени в
Приложение 3.32.
Договорът от 23.04.2012 г. с ЕТ „Пенка Агонцева-Полеми“
понастоящем е прекратен.

11. Във връзка с Приложение 7.4.8, VDR, моля пояснете:
а) как следва да се чете информацията в колона Е „Трудов стаж в ЛС гг/мм/дд“, моля
дайте пример;
б) какво се включва във възнаграждението, представено в колона F "ФРЗ
(възнаграждение)";
в) към коя дата е актуална информацията, представена в Приложението?

а) Информацията в колона Е отговаря на два знака за години
„гг“, два знака за месеци „мм“ и два знака за дни „дд“.
Пример:
521 се чете 00 години 05 месеца и 21 дни
110319 се чете 11 години 03 месеца и 19 дни.
б) Елементите на „ФРЗ“ (възнаграждение) се формират от:
основна работна заплата и допълнителни трудови
възнаграждения.
в) Информацията по приложение 7.4.8. е към м. 01.2018 г.

12. Във връзка с отговора на въпрос # 2155, моля да потвърдите, че Вътрешните правила
за работната заплата, представени с Приложение № 7.4.10, VDR, са действащите
Вътрешни правила за работната заплата в „Летище София“ ЕАД (тъй като
представеният с приложението документ не е подписан). Моля да посочите датата на
влизане в сила на Вътрешните правила за работната заплата, представени с
Приложение № 7.4.10, VDR.

Вътрешните правила за работна заплата на „Летище София“
ЕАД от 2010 г. са отменени и са приети нови Вътрешни
правила за работна заплата в сила от 01.09.2018 г.
Информацията е налична за преглед в Електронната секция
на Информационната зала – Приложение 7.4.13.

Брутната численост на персонала към 10 декември 2018 г. е
2338, която включва персонала, който ще бъде прехвърлен
при концесия.

13. Моля да представите Длъжностното щатно разписание, в което са посочени размерите Чл. 14 и чл. 15 от Вътрешните правила за работна заплата от
на възнагражденията съгласно чл. 14 и чл. 15 от Вътрешните правила за работната 2010 г. отпадат с приемането на новите Вътрешни правила за
заплата, представени с Приложение № 7.4.10, VDR.
работна заплата в сила от 01.09.2018 г.
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14. Моля представете за преглед Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 2а Информацията е налична за преглед в Електронната секция
към Вътрешни правила за работната заплата на Летище София ЕАД, представени с на Информационната зала – Приложение 7.4.13.
Приложение 7.4.10, VDR.
15. Моля представете решение № 21.30 от 30.08.2018 г. на Съвета на директорите на Информацията е налична за преглед в Електронната секция
„Летище София“ ЕАД, посочено в отговора на въпрос # 2155.
на Информационната зала – Приложение 7.4.14.
16. Моля представете Решение на СД - Задание № 1 от 17.10.2017 г. по чл. 16 от Информацията е налична за преглед в Електронната секция
Вътрешните правила за работната заплата, представени с Приложение 7.4.10, VDR.
на Информационната зала – Приложение 7.4.15.
17. Във връзка с отговора на въпрос 2889, моля да посочите спрямо кои работници и Чл. 59.2 от действащия Колективен трудов договор се
служители се прилага чл. 59.2 от Колективния трудов договор.
прилага за всички работници и служители на дружеството.
18. Моля посочете дали има сключен нов договор с ДКЦ „Св. Иван Рилски“ за извършване Да, има сключен нов договор № 100-Д-380/15.11.2018 г.
на профилактични лабораторни изследвания на работниците и представете договора. Информацията е налична за преглед във Физическата секция
на Информационната зала – Приложение 3.114.
19. Моля посочете дали има сключен нов договор с Националния център по Няма сключен нов договор.
радиобиология и радиационна защита за специализирани прегледи на служителите и
представете договора.
20. Моля посочете дали Договор № 100-Д-271/29.11.2017 г. със „Суиспорт България“ АД Договор № 100-Д-271/29.11.2017 г. със „Суиспорт България“
е изтекъл. Ако е продължен или има сключен нов договор, моля да представите АД е изтекъл.
съответните анекси, респективно новия договор.
21. Моля представете всички действащи договори, сключени във връзка с чл. 18 от Закона Информацията е налична за преглед в Електронната секция
за здравословни и безопасни условия на труд за осигуряване на здравословни и на Информационната зала – Приложение 3.115.
безопасни условия на труд на работниците при съвместна работа на територията на
Летище София.
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22. Моля представете актуална информация за АНД № 20731/2017 г., 115 състав на По дело нахд. № 20731/2017 г. е постановено Решение №
Софийски районен съд.
459622/27.07.2018 г. на СРС, 115 с-с, с което е отменено НП
№ 22002361/18.03.2016 г. /може да се види на сайта на съда/.
Издателят на НП, „Инспекция по труда“ София е обжалвала
постановеното съдебно решение.
Образувано е производство пред АССГ / д. № 9843/2018 г.
Делото е обявено за решаване.
23. Във връзка с отговора на въпроси # 2155 и # 2744 и представените с Приложение 7.4.10, Моля вижте отговора на въпрос 13 от настоящия файл.
VDR Вътрешни правила за работната заплата, моля да уточните дали в Настоящия
оператор се прилагат „Критерии за длъжностни нива“, представляващ приложение №
2 към чл. 15 от ВПРЗ, одобрени с решение на Съвета на директорите, Протокол
№13/04.06.2010 г. и Скала на съотношения, представляващ Приложение № 1 към
ВПРЗ, одобрени с решение на Съвета на директорите, Протокол №13/04.06.2010 г.

24. Моля потвърдете, че информацията, представена в Приложение 7.8.1, VDR и Информацията, представена в Приложение 7.8.1, VDR и
информацията, представена в Приложение 30.3, VDR се отнася за едни и същи трудови информацията, представена в Приложение 30.3, VDR се
злополуки.
отнася за едни и същи трудови злополуки. В двете
приложения е имало различни конкретни въпроси относно
трудовите злополуки, които са представени в табличен вид.
25. Във връзка с Колективния трудов договор, сключен на 7.11.2017 г. между „Летище Изменения на посочените в § 6 от Колективния трудов
София“ ЕАД и синдикалните организации в „Летище София“ ЕАД, моля да договор документи:
представите документи, удостоверяващи изменения на посочените в § 6 от - Вътрешни правила за работна заплата на Летище София са
Колективния трудов договор документи.
предоставени в Приложение 7.4.13;
- Правилник за вътрешния трудов ред в сила от 13.12.2018 г.
– информацията е налична за преглед в Електронната секция
на Информационната зала – Приложение 7.5.4.
- Останалите приложения към параграф 6 са в процес на
съгласуване.
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26. Има ли промяна в броя на безмитните магазини спрямо посочените в Лиценз № Ц- Към настоящия момент няма промяна в броя на безмитните
22/11.08.2007? Ако има открити нови безмитни магазини, моля представете копие от магазини, от тези, посочени в Лиценз № 22/11.08.2007 г.
съответния лиценз.
27. Има ли нови издадени или прекратени разрешения за търговия с тютюневи изделия Към настоящия момент няма нови издадени, нито стари
след 03.09.2018 г.? Ако има издадени нови разрешения, моля, представете копия.
прекратени разрешения за търговия с тютюневи изделия,
различни от тези, посочени на 03.09.2018 г.
28. Има ли промени в обектите за търговия и/или съхранение на козметични продукти, След 05.09.2018 г. има два нови търговски обекта за търговия
регистрирани от Летище София ЕАД, и какви, след 05.09.2018 г.? Ако има нови обекти, с козметични продукти, намиращи се на Терминал 1
моля, представете копия от съответните удостоверения.
„Заминаване“ (Магазин № 15 и Магазин № 16) и склад за
съхранение на козметични продукти, находящ се в
автостопанство.
Информацията е налична за преглед в Електронната секция
на Информационната зала – Приложение 12.7.
29. Има ли промени в обектите за търговия с храни и обекти за обществено хранене, След 05.09.2018 г. са открити два нови търговски обекта за
регистрирани от „Летище София“ ЕАД, и какви, след 05.09.2018 г.? Ако има нови търговия с храни на Терминал 1 „Заминаване“ (Магазин №
обекти, моля, представете копия от съответните удостоверения.
15 и Магазин № 16).
Информацията е налична за преглед в Електронната секция
на Информационната зала – Приложение 12.8.
30. Ваш отговор на наши уточняващи въпроси, публикуван на 31 октомври 2018 г., гласи, Скоро ще бъдат
че ще "разгледате и обмислите нашето предложение" по отношение на:
документите.
 Въпрос 4 (Обезщетение при прекратяване за възстановяване на икономическия
баланс)
 Въпрос 5 (Възстановяване на икономическия баланс)
 Въпрос 7 (Освобождаващи от отговорност събития)
 Въпрос 11 (Крайна дата за Работите, за задействане на Случай на неизпълнение
на Концесионера)
 Въпрос 12 (Член 16.14)
 Въпрос 16 (Член 7.2.4)
 Въпрос 21 (Членове 14.1.2, 14.1.3 и 14.1.5)
 Въпрос 23 (Член 17.8.1)
 Въпрос 24 (Членове 18.9 и 45.6.2 и Приложение 18).

публикувани

изменени

версии

7

на

Молим да ни уведомите кога ще получим отговор на тези въпроси, както и дали
проблемите, изложени във въпросите, ще бъдат отразени в следващия проект на
Концесионния договор.
31. Ваш отговор на наши уточняващи въпроси, публикуван на 8 ноември 2018 г., гласи, че
ще "разгледате и обмислите нашето предложение" по отношение на:
 Въпрос 1 (Член 40.5.2 от КД и Член 6 от Прякото споразумение)
 Въпрос 6 (Член 17.9 от КД и Прякото споразумение)
 Въпрос 7 (Член 1.7 от КД и Член 9.4 от Прякото споразумение)
 Въпрос 8 (Обезщетение, платимо от Първоначалния концедент)
 Въпрос 9 (Разпоредби за прехвърляне/цедиране на КД, съдържащи се в Прякото
споразумение)
 Въпрос 15 (Основно разрешително / Основно одобрение, като Случай на
неизпълнение на Концедента)
 Въпрос 17 (Член 34.1.7)
Молим да ни уведомите кога ще получим отговор на тези въпроси, както и дали
проблемите, изложени във въпросите, ще бъдат отразени в следващия проект на
Концесионния договор.
32. Ваш отговор на наши уточняващи въпроси, публикуван на 12 ноември 2018 г., гласи,
че ще "разгледате и обмислите нашето предложение" по отношение на въпрос 24
(Максимален размер на отговорността, която се носи заедно и поотделно, по време на
Преходния период).
Молим да ни уведомите кога ще получим отговор на този въпрос, както и дали
проблемите, изложени във въпроса, ще бъдат отразени в следващия проект на
Концесионния договор.
33. Ваш отговор на наши уточняващи въпроси, публикуван на 15 ноември 2018 г., гласи,
че ще "разгледате и обмислите нашето предложение" по отношение на:
 Въпрос 3 (Възстановяване на суми при прекратяване поради Продължителна
непреодолима сила)
 Въпрос 4 (Инвестиционна програма)
 Въпрос 5 (Дефиниция за Приемливо лице)
 Въпрос 6 (Член 14.1.4 и Дефиниция за Приемлива банка)
 Въпрос 7 (Право на прихващане)
 Въпрос 8 (Събития за обезщетяване)
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34.

35.

36.

37.

Въпрос 9 (Случаи на неизпълнение на Концесионера – притеснения на
Заемодателите)
 Въпрос 10 (Член 1.7 от КД)
 Въпрос 12 (Член 56 и дефиницията на Спор)
Молим да ни уведомите кога ще получим отговор на тези въпроси, както и дали
проблемите, изложени във въпросите, ще бъдат отразени в следващия проект на
Концесионния договор.
Във връзка с максималната отговорност на Акционерите, Летищния оператор и
Третото лице, предоставящо финансови възможности, Ви молим да посочите, кога ще
отговорите на Разяснителен Въпрос 1, отправен от друг участник, на който сте дали
отговор на 1 ноември 2018 г. В частност, имайте предвид, че изразяваме съгласието си
с поисканите изменения по алинея 5.2 в Приложения 11 (a), 11 (b) и 11 (c).
Благодарим за дадените от Вас отговори на въпроси 10 и 17, публикувани на 31
октомври 2018 г. Във връзка със задължението по Член 3.2.13 молим да потвърдите,
че това задължение е валидно “в съответствие с условията на настоящия Договор”
съгласно текста в началото на Член 3.2, поради което спрямо задължението се прилагат
условията на Приложение 6 и в частност, процесите за договаряне на Ключови
показатели за изпълнение.
Член 34.1.7
Благодарим за дадения от Вас отговор на въпрос 27, публикуван на 12 ноември 2018 г.
Заличаването на Член 34.1.7 води до сериозни притеснения, с оглед на
съществуващите условия на терена на обекта, в частност, бившата кариера, на изток
от Терминал 2, както и пресичането на р. Искър от главната писта. Притесненията ни
се засилват от факта, че на участниците не е дадена възможност да установят
въздействието на съществуващите условия на терена, поради липса на възможност за
проучвания на обекта преди внасяне на Офертите. Искаме да отбележим, че
заличаването на тази разпоредба притеснява и други участници. Молим да
потвърдите, че Член 34.1.7 ще бъде върнат обратно във версиите на
Концесионния договор на английски и български език.
Членове 37.2/38.1
Благодарим Ви за отговора на въпрос 18, публикуван на 31 октомври 2018 г. Молим
да поясните мотивите за отказа от изменение на Концесионния договор, с оглед
на това, че предложението, изложено в нашия въпрос, съответства на подхода,
приложен спрямо обезщетенията на Концедента/Концесионера, при сходни проекти в
региона?
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38. Български военновъздушни сили
Молим да поясните дали Българските военновъздушни сили са Държавен
ползвател за целите на Концесионния договор? Искаме да отбележим, че БВВС не
са включени в дефиницията на "Държавни ползватели", но според дефиницията за
"Договори с държавни ползватели за ниво на обслужване" може да се предположи, че
БВВС също се явява Държавен ползвател.
39. Задействащи разширяването събития
Благодарим Ви за отговора на въпрос 10, публикуван на 8 ноември 2018 г. В отговора
си посочвате, че Концедентът разбира притесненията ни от търговска гледна точка, но
счита, че проектът на Концесионен договор предвижда един балансиран подход, който
осигурява възможността за намиране на задоволително решение за всички страни при
възникване на Задействащо разширяването събитие много скоро преди края на
Концесията. Бихме приветствали възможността в проекта на договора това намерение
да бъде разяснено. С цел да подпомогнем обмислянето на нашето предложение,
предлагаме следния вариант за изменение на текста на Договора:
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), като Страните се задължават да положат разумни
усилия за определяне на подходящо решение за справяне с Критичните проблеми с
капацитета, като се отчете остатъчния срок от Концесията, към момента на възникване
на съответното Задействащо разширяването събитие.
40. Благодарим Ви за отговора на въпрос 16, публикуван на 8 ноември 2018 г.
Механизмът на алинея 8.1 се отнася до наличието на Съществуващо замърсяване, но
предложението, изложено в нашия въпрос се отнася до влошаването на състоянието
на (i) Обекта на концесията (т.е. според определението: Летище София, земята и
сградите, всички съоръжения, намиращи се в тях, включително съответните части от
прилежащата техническа инфраструктура, както и машините и оборудването и друго
движимо имущество, собственост на Концедента/Държавата, съгласно Приложение 7)
и (ii) Съоръженията (т.е. според определението – Съоръженията, описани в
Приложение 7). Искаме да отбележим, че според обичайната практика на
международния пазар, Концедентът поема риска от влошаване качеството на Обекта
на концесията (според посоченото по-горе определение) и Съоръженията (според
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посоченото по-горе определение), в периода между Крайната дата на оповестяване и
Началната дата на Концесията, като се има предвид, че Концесионерът няма контрол
над Обекта на концесията до Началната дата на концесията.
За улеснение, по-долу може да намерите предложението за изменение на
Концесионния договор, включено в първоначалния ни въпрос.
Добавяне на нова Клауза 2.5A, както следва:
2.5A
Преходен период – Оценка на състоянието
2.5A.1 В срок от [***]дни след Датата на влизане в сила, Концесионерът и
Концедентът следва да извършват подробна Оценка на състоянието към
началния момент, като използват за това независима фирма с добра репутация,
посочена от Концесионера и одобрена от Концедента (което одобрение не
може да бъде неоснователно отказвано или забавяно), за оценяване и
подробно описване на състоянието на Обекта на концесията (включително
Съоръженията) към Датата на влизане в сила ("Оценка на състоянието към
началния момент")
2.5A.2 Концесионерът и Концедентът следва да извършат последваща подробна
Оценка на състоянието на датата, която се пада [***] дни след Началната дата
на Концесията, за оценяване и подробно описване на състоянието на Обекта
на концесията (включително the Facilities) Съоръженията) към Началната дата
на Концесията ("Актуализирана Оценка на състоянието").
2.5A.3 Ако Актуализираната Оценка на състоянието покаже съществено отклонение
в състоянието на Обекта на концесията (включително Съоръженията) спрямо
посоченото в Оценката на състоянието към началния момент (освен
обичайното износване), Концесионерът се задължава да коригира това
съществено отклонение, като Концедентът се задължава да заплати
разноските по съответните коригиращи и ремонтни дейности, извършени от
Концесионера, в съответствие с Клауза 2.5A.4.
2.5A.4 Концедентът носи отговорност и се задължава да обезщети Концесионера за
всички разходи, загуби и щети, понесени от Концесионера, които произтичат
пряко от коригирането на същественото отклонение в състоянието на Обекта
на концесията между Датата на влизане в сила и Началната дата на
Концесията, според Актуализираната Оценка на състоянието.
Добавяне на следната дефиниция към Клауза 1.1:
"Оценка на състоянието" означава (i) оценка на началното състояние на Обекта на
концесията (включително Съоръженията) към Датата на влизане в сила, извършена,
11

съгласно Клауза 2.5A.1 или (ii) актуализираната оценка на Състоянието на Обекта
(включително Съоръженията) към Началната дата на Концесията, извършена съгласно
Клауза 2.5A.2.

41. От предишни Ваши отговори става ясно, че ако в Консорциум един-единствен член
доказва общата нетна стойност на Консорциума, то само този член следва да представи
попълнен Образец G, одитирани финансови отчети за последните три години и
декларация от Главния финансов директор, че финансовото състояние и общата нетна
стойност на дружеството не са се променили през частта от календарната година, която
не е обхваната от одитираните финансови отчети до Крайния срок за подаване на
Заявления и Оферти. Останалите членове на Консорциума, които няма да участват в
доказването на Обща нетна стойност на Консорциума, не следва да предоставят тези
документи. Във връзка с гореизложеното, молим:
1. Да потвърдите, че разбирането, че членовете, които няма да доказват Обща нетна
стойност на Консорциума не следва да предоставят изискуемите за това документи, е
вярно;
2. Да измените точка 4, буква (a) (ii) (C) от Част 1: Заявление на Приложение 3 към
Документацията за концесията, така че да отразява Вашите предишни отговори по този
въпрос, а именно, че единствено членът на Консорциума, който ще доказва Обща
нетна стойност, следва да предостави попълнен Образец G, одитирани финансови
отчети за последните три години и декларация от Главния финансов директор, че
финансовото състояние и общата нетна стойност на дружеството не са се променили
през частта от календарната година, която не е обхваната от одитираните финансови
отчети до Крайния срок за подаване на Заявления и Оферти. Към настоящия момент,
Документацията за концесията гласи, че всеки член на Консорциума следва да
представи гореизброените документи.
42. Във връзка с попълването на Образец А: Заявление от Приложение 3 от
Документацията за концесията, моля да уточните в таблица 1, точка 8: Управление и
представителство, необходимо ли е да се посочат всички членове на съответните
управителни и надзорни органи на дадено дружество или е възможно да се посочат
само тези членове, които имат представителна власт (например да се посочат само
изпълнителните директори в едно дружество без да се посочват неизпълнителните
директори).
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