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1.

ДЕФИНИЦИИ
В тази Документация за Концесията (включително Приложенията), освен ако контекстът
изисква друго, термините с главна буква имат значението, дадено по-долу, или, ако не е
определено по-долу, в проекта на Концесионния договор (както е дефиниран по-долу):
„Ангажимент на Акционерите“ означава писмен ангажимент, който се предоставя от
акционерите/съдружниците в Проектното дружество съгласно клауза 9.4(d), във формата на
образеца, приложен към Концесионния договор като Приложение 11a;
„Ангажимент на Третото лице“ означава писмен ангажимент от страна на Третото
лице/Третите лица, на чийто капацитет и опит разчита Участникът за изпълнението на
изискванията на Процедурата за определяне на концесионер, съгласно Клауза 6.2(а), по
образците, приложени като Приложение 11b и Приложение 11c към Концесионния договор;
„Българско законодателство“ означава Конституцията, законите, решенията или
регламентите, и други форми на първично и вторично законодателство, действащи в
Република България, включително пряко приложимото законодателство на Европейския
съюз и международните договори, приложими в Република България в съответствие с
Конституцията;
„Водещ член“ означава членът на Консорциум, който е определен като такъв от
Консорциума и представлява Консорциума след подаване на Заявлението и Офертата в
съответствие с Клауза 4.1(а). Водещият член представлява Консорциума и пред Концедента;
„Гаранция за участие“ означава гаранцията, която следва да бъде предоставена от
Участника в съответствие с Клауза 6.3 (Гаранция за участие);
„Декларация за поверителност“ означава декларацията за поверителност, подписана от
Икономически оператор и предадена на Комисията за целите на достъпа до
Информационната зала;
„Договор за Консорциум“ означава договор за консорциум, сключен между членовете на
Консорциум съгласно Клауза 4.1 (Правила, приложими за Консорциумите) и представен
като част от Заявлението и Офертата, в съответствие с Приложение 3 (Съдържание на
Заявленията и Офертите), Част 1 (Заявление). Посоченият договор е наречен „Договор за
консорциум“ само за удобство на икономическите оператори в настоящата процедура, като
това не ги препятства да се сдружават в избрана от тях форма;
„Документация за Концесията“ означава този документ и всеки друг документ, заедно с
Приложенията към него и проекта на Концесионен договор, предоставен на Участниците и
наличен по партидата на настоящата процедура в Националния концесионен регистър, на
Интернет страницата на проекта, както може да бъде изменян и допълван в съответствие с
Клауза 5.3 (Изменение на Документацията за Концесията), документите, съдържащи се в
Информационната зала, и всички други допълнителни документи, налични по време на
Процедурата за определяне на концесионер и възлагане на Концесия и които представляват
база за изготвяне, подаване и оценка на Заявлението и Офертата;
„Допустими Заявление и Оферта“ означава Заявлението и Офертата, подадени от
Участник в рамките на Крайния срок за подаване на Заявления и Офертии отговарящи
напълно на всички изисквания и критерии, описани в Документацията за Концесията,
съгласно Клауза 8.4(b);
„Дял от Концесията“ означава сбора от разходите на Концесионера за изпълнение на
конкретните дейности, които ще бъдат възложени на подизпълнители. Разходите за
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извършване на тези дейности се остойностяват и сумират без дисконтиране. Делът от
Концесията, който ще бъде възложен на подизпълнители, се изчислява спрямо общата сума
на всички разходи, произтичащи от Финансовия модел, представен от Участника (без
дисконтиране);
„Закон за гражданското въздухоплаване“ означава Закона за гражданското
въздухоплаване, обнародван в Държавен вестник, брой 94 от 1 декември 1972 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;
„Заявление“ означава образеца в Приложение 3 (Съдържание на Заявленията и
Офертите), Част 1 (Заявление) и съответните документи към него, които следва да бъдат
подадени от Участниците в Процедурата за определяне на концесионер;
„Икономически оператор“ означава физическо или юридическо лице, или друго
образувание, или група от такива лица или образувания, включително временно обединение
от предприятия, което предлага на пазара изпълнение на строителство, доставка на стоки
или предоставяне на услуги, и което е заинтересовано от участие в Процедурата за
определяне на концесионер;
„Интернет страница на Проекта“ означава интернет страницата на Министерството
www.concession-sof.bg, на която е публикувана цялата информация във връзка с Концесията
и настоящата Процедура за определяне на концесионер, включително, но не само, тази
Документация за Концесията, проекта на Концесионен договор, процедурата за регистрация
и достъп до Информационната зала. Интернет страницата на проекта се създава за удобство
на участниците в процедурата и не подменя или замества Националния концесионен
регистър;
„Информационна зала“ означава информационната зала, достъпът до която се осигурява
на заинтересовани Икономически оператори по време на Процедурата за определяне на
концесионер и която съдържа информация, свързана с Концесията и Летището.
Информационната зала включва физическа секция и електронна секция, както е описано в
Клауза 5 (Документация в Процедурата за определяне на концесионер и възлагане на
Концесия);
„Класиран на второ място Участник“ означава Участника, който е класиран на второ
място от Комисията спрямо Класирания на първо място участник, както е посочено в Клауза
9.6(а);
„Класиран на първо място участник“ означава Участника, който е класиран от Комисията
на първо място при приключване на Процедурата за определяне на концесионер и на когото
се възлага Концесията;
„Комисия“ означава комисията за провеждане на Процедурата за определяне на
концесионер, назначена от Концедента, изпълняваща функциите и имаща отговорностите,
предвидени в Закона за концесиите, във връзка с провеждането на Процедурата за
определяне на концесионер,
„Консорциум“ означава примерната форма, под която двама или повече Икономически
оператори („група от Икономически оператори" по смисъла на Закона за концесиите)
могат да подадат Заявление и Оферта, както това е посочено в Клауза 4 („Участници“).
Посочената форма на сдружване е дадена само за удобство на икономическите оператори в
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настоящата процедура, като това не ги препятства да се сдружават в друга, избрана от тях
форма;
„Концесионен договор“ означава концесионният договор и съответните приложения към
него, който следва да бъде сключен между Концедента и Концесионера, чийто проект е
публикуван в Националния концесионен регистър, както и за удобство на участниците – на
Интернет страницата на Проекта;
„Концесионер“ означава Участника, на когото се възлага Концесията в съответствие с
Процедурата за определяне на концесионер, и при спазване на условията в тази
Документация за учредяване на проектно дружество;
„Краен срок за подаване на Заявления и Оферти“ има значението, което е посочено в
Клауза 7.3 (Краен срок за подаване на Заявления и Оферти);
„Летищен оператор“ означава едно от следните:
a)

Участника; или

b)

в случай на Консорциум – члена на Консорциума; или

c)

Третото лице по Клауза 6.2 (Представяне на доказателства от Трети лица),

който/което отговаря на изискванията за оперативен опит съгласно параграф 3(а) от Част 1
(Заявление) на Приложение 3 (Съдържание на Заявленията и Офертите);
„Министерството“ означава Министерството
технологии и съобщенията на Република България;

на

транспорта,

информационните

„Наредба 20/2006“ означава Наредба № 20 от 24 ноември 2006 г. за удостоверяване на
експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и
съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по
наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата,
обнародвана в Държавен вестник бр. 101 от 15 декември 2006 г., с всички последващи
изменения и допълнения в нея;
„Наредба по Закона за концесиите“ означава Наредбата за изискванията за определяне на
финансово-икономическите елементи на концесията, приета от Министерския съвет на
Република България съгласно член 35 от Закона за концесиите, обнародвана в Държавен
вестник, брой № 44 от 29 май 2018 г.;
„Национален концесионен регистър“ (НКР) означава Националният концесионен
регистър, така, както е посочен в чл. 191 и следващите от Закона за концесиите. За целите
на избягване на каквото и да е съмнение, при противоречие между информацията,
публикувана по партидата на настоящата процедура в НКР и в Интернет страницата на
проекта, предимство ще има текстът, публикуван по партидата на процедурата в НКР;
„Обвързващо предложение“ означава обвързващото предложение, подадено от участник
в процедурата, заинтересован от възлагане на Концесията, в съответствие с изискванията,
описани в Приложение 3 (Съдържание на Заявленията и Офертите) – Част 2 (Обвързващо
предложение);
„Обявление за Концесията“ означава обявлението, с което Концедентът е оповестил
откриването на Процедурата за определяне на концесионер
„Обявление за поправка“ означава одобрено от Концедента обявление за поправка на
Документацията за Концесията в случаите, в които това се допуска със Закона за
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концесиите;
„Открита процедура“ означава процедурата в съответствие с чл. 53, ал. 1 от Закона за
концесиите, в която всеки Икономически оператор има право да подаде Заявление и
Оферта;
„Оферта“ означава заедно Обвързващото предложение и Предложението;
„Офертен информационен лист“ означава информационният лист, приложен като
Приложение 1 (Офертен информационен лист);
„Подизпълнител“ означава всеки подизпълнител, посочен от Участницика в Заявлението.
„Предложение“ означава частта от офертата, която съдържа Техническото предложение и
Финансовото предложение, което се подава от участник в процедурата н в съответствие с
изискванията на Приложение 3 (Съдържание на Заявленията и Офертите), Част 3
(Предложение) и Приложение 4 (Изисквания към Офертите и оценка);
„Предложен размер на Годишното концесионно възнаграждение“ означава размера ,
предложен от всеки от Участниците в Обвързващото предложение и Финансовото
предложение по отношение на Годишното концесионно възнаграждение, в съответствие с
Приложение 4 (Изисквания към Офертите и оценка), Част 3 (Критерии за оценка на
Офертите и за Възлагане). Предложеният размер на Годишното концесионно
възнаграждение се посочва в Евро;
„Проектно дружество“ означава търговското дружество, което следва да бъде учредено в
Република България, което Класираният на първо място Участник може да създаде, а ако
Класираният на първо място Участник е Консорциум – е длъжен да създаде, за целите на
сключване и подписване на Концесионния договор в съответствие с Клауза 9.5 (Проектно
дружество), като тази клауза е съответно приложима, когато за Концесионер е определен
калсираният на второ място участник;
„Процедура за определяне на концесионер“ означава открита процедура за определяне на
концесионер по Закона за концесиите, организирана от Концедента, за да избере партньор
(Икономически оператор или група икономически оператори), на когото да възложи
Концесията в съответствие с разпоредбите на Закона за концесиите и Българското
законодателство;
„Процент на Годишното концесионно възнаграждение“ означава процентът, който се
получава като резултат от предложеното в Обвързващото предложение и Финансовото
предложение на Участника, изчислен съгласно Приложение 4 (Изисквания към Офертите
и оценка), Част 3 (Критерии за оценка на Офертите и за Възлагане), Раздел I (Оценка на
Финансовото предложение);
„Работен ден“ означава работен ден в Република България;
„Разработки“ означава разработките, посочени в Приложение 4 (Изисквания към
Офертите и оценка), които трябва да бъдат представени от Участниците в Предложението
и които ще бъдат оценявани от Комисията в контекста на оценката на Офертите за целите
на възлагането на Концесията;
„Решение“ означава решението на Концедента за откриване на Процедурата за определяне
на концесионер – Решение № РД-16-24 от 2 юли 2018 г. на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията;
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„Решение за определяне на концесионер“ означава решението на Концедента, с което за
Концесионер се определя Класираният на първо място участник, в съответствие с Клауза 9.2
(Решение за възлагане);
„Срок на валидност на Гаранцията за участие“ означава срока на валидност на
Гаранцията за участие, посочен в Клауза 6.3(b);
„Срок на валидност на Офертата“ означава срокът, в който Заявлението и Офертата
остават валидни, считано от Крайния срок за подаване на Заявления и Оферти, посочен в
Клауза 6.6 (Срок на валидност на Офертата);
„Техническо предложение“ означава техническото предложение, което се подава като част
от Предложението в съответствие с изискванията на Приложение 3 (Съдържание на
Заявленията и Офертите), Част 3 (Предложение) и Приложение 4 (Изисквания към
Офертите и оценка);
„Трето лице“ означава трето лице, предоставящо възможности и/или ресурси на Участник
с оглед изпълнение на изискванията относно технически способности и/или финансово и
икономическо състояние съгласно Клауза 6.2. За избягване на всякакво съмнение, лице,
което е Свързано лице с Участника или, в случай, че Участникът е Консорциум, с член на
Консорциума, се счита за Трето лице;
„Уведомление за избор на втори участник“ означава писменото уведомление от
Концедента до Класирания на второ място Участник за избора му съгласно Клауза 9.6(а);
„Участник“ означава Икономически оператор или група Икономически оператори,
образуващи Консорциум (или друга избрана от тях форма на сдружававане), който е подал
Заявление и Оферта в отговор на настоящата Документация за Концесията;
„Финансово предложение“ означава финансовото предложение, което следва да бъде
подадено като част Предложението, в съответствие с Приложение 3 (Съдържание на
Заявленията и Офертите), Част 3 (Предложение) и Приложение 4 (Изисквания към
Офертите и оценка), образец на което е включен в настоящия документ като Образец А1 в
Приложение 3 (Съдържание на Заявленията и Офертите), Част 3 (Предложение).
2.

ВЪВЕДЕНИЕ

2.1

Общо описание
(a)

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията (наричан
по-нататък "Концедент”) желае да определи Концесионер като възложи Концесия
за строителство, по-конкретно свързана с развитието, строителството/извършването
на подобрения, поддръжката, управлението и експлоатацията на Летището
("Концесията"), като Концесионерът ще предоставя и управлява летищните услуги,
така, както това е посочено в проекта на концесионен договор, срещу правото да
получава приходи от извършването на летищните услуги при поемане на
оперативния риск. Концесията се възлага чрез справедлива и прозрачна открита
процедура, проведена в съответствие със Закона за концесиите и всички приложими
нормативни актове, и съгласно разпоредбите и условията на Документацията за
Концесията. Предметът и обектът на Концесията, и условията за осъществяването
на Концесията, както и строителните дейности и услугите, включени в Концесията,
са описани подробно в тази Документация, Приложение 2 към Документацията за
Концесията и в Концесионния договор, чийто проект е публикуван в Националния
концесионен регистър и на Интернет страницата на Проекта. За целите на
настоящата процедура „Летище“ означава така, както е определено в § 3, т. 13 от
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Допълнителните разпоредби на Закона за гражданското въздухоплаване.

2.2

(b)

Чрез тази процедура Концедентът се стреми да гарантира, че основното гражданско
летище в Република България, ще се управлява ефикасно, ефективно и в стриктно
съответствие с международните регулации и стандарти, и че неговата
инфраструктура, оборудване и инсталации ще се актуализират, модернизират и
разширяват по организиран и прозрачен начин във връзка с нарастването на трафика,
и съответно модернизиране на инфраструктурите на Летището. В този контекст, от
Концесионера ще се изисква да извършва, без да е ограничено до, следните
дейности, в съответствие със и при спазване на условията на Концесионния договор:
експлоатира, поддържа, обновява и разширява Летището; да предоставя и управлява
летищните услуги срещу правото да получава приходи от извършването на тези
услуги при поемане на оперативния риск; да плати на Концедента Първоначалното
Концесионно възнаграждение и Размера на Годишното концесионно
възнаграждение; да финансира, проектира и изгради цялата подходяща нова
инфраструктура; да предоставя допълнителни услуги на Летището, включително, но
не само спрямо тези, които предоставя настоящият оператор; и да предаде обратно
на Концедента Летището и неговите активи, при изтичането на Срока на Концесията.
От Концесионера ще се изисква да провежда политика на разширяване и
консолидиране на пазарната позиция на Летището предвид условията на нарастваща
конкуренция на международния и вътрешния пазар, при спазване на ниво
„Оптимално“ на услугите, съгласно стандартите на ИАТА.

(c)

Концесията ще бъде осъществявана чрез Обекта на Концесията, описан в
Приложение 2 (Описание на Концесията), част 2. Чувствителната информация за
Обекта на Концесията, Концесионните активи и всяка друга информация и
документация, които са чувствителни и следва да бъдат предоставени на
Икономическите оператори от Комисията в контекста на Процедурата за определяне
на концесионер и възлагане на Концесия, ще бъдат предоставени в
Информационната зала. Правилата за Информационната зала са описани поподробно в Клауза 5.1 (Информационна зала) по-долу.

(d)

Във връзка с възлагането на Концесията чрез Открита процедура, Концедентът е
публикувал на 5 юли 2018 г. Обявление № 2018/S 127-290417 в Официалния вестник
на Европейския съюз. Обявлението е публикувано в Националния концесионен
регистър на 5 юли 2018 г.;

(e)

Икономически оператор, който желае да получи достъп до електронната секция на
Информационната зала, трябва да се регистрира на Интернет страницата на Проекта
при съгласяване с определени условия, а Икономически оператор, който желае да
получи достъп до физическата секция на Информационната зала, трябва да
предостави на Министерството надлежно подписана Декларация за поверителност в
съответствие с инструкциите, публикувани на Интернет страницата на Проекта,
предоставена му на място.

Отказ от отговорност
(a)

Всеки Икономически оператор носи самостоятелна отговорност за извършване, за
своя сметка, на дейностите, свързани със собствените му независими проучвания,
дейности по извършване на надлежна проверка (due diligence) и всякакви други
проучвания, както и за търсене на всякаква друга независима консултация за целите
на подготовка и подаване на Заявление и Оферта и, в случай на възлагане на
Концесията, извършване, като Концесионер, на всички строителни дейности и
услуги, и други дейности на Обекта на Концесията, и изпълнение на всички
задължения, предвидени в Концесионния договор.
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2.3

(b)

Не се правят изявления и не се предоставят гаранции, изрични или по подразбиране,
и не се поема каквато и да било отговорност от страна на Концедента, Комисията
или техните съветници, служители, консултанти или агенти, относно, пълнотата,
адекватността или точността на данни или друга информация, съдържащи се в
Документацията за Концесията, или предоставени по време на Процедурата за
определяне на концесионер и възлагане на Концесия (включително, без
ограничение, в Информационната зала и на Интернет страницата на Проекта).

(c)

Всеки Икономически оператор трябва да се позовава единствено на собствената си
независима преценка, оценяване или оценка на Концесията и на собственото си
независимо потвърждение на информацията, налична в портидата на процедурата в
Националния концесионен регистър, Информационната зала и/или на Интернет
страницата на Проекта, както и всяко друго проучване, което той може да счете за
необходимо.

(d)

Цялата информация и документация, представена в отговор на настоящата
Документация за Концесията, става собственост на Концедента, освен ако
съответните Заявления и Оферти бъдат върнати на Участниците в съответствие с
условията на Документацията за Концесията.

(e)

При подаването на информация в отговор на настоящата Документация за
Концесията всеки Икономически оператор удостоверява, че разбира, приема и се
съгласява с изложените откази от отговорност. Нищо, съдържащо се в която и да
било друга разпоредба на настоящата Документация за Концесията, нито каквито и
да било изявления, направени устно или в писмена форма от което и да било лице
или страна, не може да обезсили или отмени което и да било от изложените по-горе
откази от отговорност.

Прогнозна стойност на Концесията
Съгласно чл. 27 – чл. 29 от Закона за концесиите и Наредбата по Закона за
концесиите, прогнозната стойност на Концесията, изчислена по метода на
дисконтираните парични потоци с прилагане на дисконтов процент в размер на 4%
по отношение на прогнозните Общи приходи от Концесията, които ще бъдат
генерирани от Концесионера през цялата продължителност на Концесията (т. е. 35
години) и включващи Летищните такси и всякакви други приходи от други дейности
на Концесионера, разрешени съгласно условията на Концесионния договор, е равна
на 3 465 927 509,03 Евро. Прогнозната стойност на Концесията с всички възможни
удължавания е 3 898 229 907,50 евро.

2.4

Клаузи за преразглеждане в Концесионния договор
(a)

Съгласно чл. чл. 122, 123, 137 и 138 от Закона за концесиите, Икономическите
оператори, заинтересовани от подаване на Заявление и Оферта, трябва да имат
предвид, че Концесионният договор включва разпоредби, съгласно които при
настъпване на определени събития през срока на Концесията, разпоредбите и
условията на Концесионния договор могат да бъдат предмет на изменения. Такива
разпоредби са следните: (i) Клауза 1.8. (Индекс); (ii) Клауза 2.10 (Срок на
Концесията и удължаване на Концесията); (iii) Клауза 2.11 (Начало на Концесията
и удължаване на Преходния период); (iv) Клауза 13 (Промяна в собствеността); (v)
Клауза 14.3 (Пряко споразумение); (vi) Клауза 20.4 (Промяна в застрахователния
пазар); (vii) Клауза 20.7 (Преразглеждане на размерите и обхвата); (viii) Клауза 27
(Изменение); (ix) Клауза 34.8 (Методи за възстановяване на баланса).

(b)

Икономическите оператори, заинтересовани от подаване на Заявление и Оферта, във
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всички случаи трябва внимателно да прегледат проекта на Концесионен договор, за
да се запознаят напълно с всички разпоредби и условия, уреждащи Концесията и
съответните дейности.
3.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР
(a)

Процедурата за определяне на концесионер и за възлагане на Концесията е открита
процедура съгласно чл. 53, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1 от Закона за концесиите.
Съгласно чл. 85, т. 1 от Закона за концесиите, Икономическите оператори могат да
подадат Заявление и Оферта на или преди Крайния срок за подаване на Заявления и
Офертив съответствие с разпоредбите и условията на настоящата Документация за
Концесията.

(b)

Концедентът е назначил Комисията за провеждане на Процедурата за определяне на
Концесионер в съответствие с приложимите разпоредби на Закона за концесиите.

4.

УЧАСТНИЦИ

4.1

Правила, приложими за Консорциумите (или за съответно избраната форма на
сдружаване от икономическите оператори)
(a)

Всеки Консорциум подписва Договор за Консорциум, който следва да бъде
подписан от упълномощен представител на всеки от неговите членове. Договорът
за консорциум следва да предвижда определянето на един от членовете на
Консорциума, който да го представлява и да поема задължения, обвързващи
всички членове на Консорциума по всички въпроси, свързани с Процедурата за
определяне на концесионер, включително, но без да се ограничава до подаването
на Заявлението и Офертата от името на Консорциума ("Водещ Член"), както и до
и включително, в случай на възлагане, подписването на Концесионния договор. В
случая на Класирания на второ място Участник, съответният упълномощен
представител следва да остане валидно назначен и упълномощен до изтичане на
валидността на неговата Гаранция за участие съгласно Клауза 6.3(e). В Договора
за Консорциум следва да се предвижда и определянето на един от членовете на
Консорциума като Летищен оператор. Алтернативно, Консорциумът може да
определи Трето лице за Летищен оператор съгласно Клаузи 4.2 (Летищен
оператор) и 6.2 (Предоставяне на доказателства от Трети лица) по-долу. Всеки
Консорциум може да реши да определи един и същи свой член както за Водещ
член, така и за Летищен оператор.

(b)

Без да се засяга действието на Клауза 6.2 (Предоставяне на доказателства от
Трети лица) по-долу и освен ако изрично е предвидено друго на друго място в
настоящата Документация за Концесията, всеки Консорциум има право да
изпълни изискванията, предвидени в Приложение 3 (Съдържание на Заявленията
и Офертите), Част 1 (Заявление), посредством кумулативния опит/ресурси на
своите членове, с изключение на изискванията относно опит в експлоатация и
управление на летища. Във всеки случай изискванията, изложени в параграф 3.(а)
от Приложение 3 (Съдържание на Заявленията и Офертите), Част 1 (Заявление)
относно опита в експлоатацията и управлението на летища, трябва да бъдат
удовлетворени от Летищния оператор, както е посочено в Приложение 3
(Съдържание на Заявленията и Офертите), Част 1 (Заявление), параграфи
3.(a)(ii) и 3.(a)(iii).

(c)

Членовете на Консорциума ще бъдат солидарно и поотделно отговорни пред
Концедента за изпълнението на задълженията на Концесионера, както е посочено
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в Клауза 9.4.(d), като тази отговорност ще бъде ограничена до размера на
минималната капиталова инвестиция, посочен в Клауза 12.1.2 от Концесионния
договор.

4.2

(d)

С изключение на разпоредбите на параграф (f) по-долу, всяка промяна в състава
на Участника след подаване на Заявлението и Офертата ще бъде, освен ако е
изрично одобрена писмено от Концедента, в нарушение на Документацията за
Концесията и ще доведе до отстраняване на Участника, или до несъответствие на
Участника с условията за възлагане на Концесията или за сключване на
Концесионния договор, според случая, съгласно Документацията за Концесията.
Промени в състава на Участника ще означават, в зависимост от съответните
разпоредби, включени в Договора за Консорциум ("Промяна"): (i) промяна в
някой от членовете на Консорциума, включително изключване на
член/акционер/притежател на дялове или прибавяне на член/акционер/притежател
на дялове или, в зависимост от учредяването, изключване на акционер от
Проектното дружество или добавяне на акционер в Проектното дружество; (ii)
промяна в дяловото участие, притежавано от Летищния оператор в Проектното
дружество, да бъде намалено под прага, посочен в Клауза 4.2 (Летищен
оператор); и (iii) в случай че Летищният оператор е Трето лице съгласно Клауза
6.2 (Предоставяне на доказателства от Трети лица), промяна на Летищния
оператор.

(e)

При подписването на Концесионен договор, всяка промяна се извършва при
спазване на и се урежда съгласно разпоредбите и условията, предвидени в
Концесионния договор и Закона за концесиите.

(f)

Участник може да прехвърли, в случай на възлагане на Концесията на този
Участник и в рамките на Преходния период (както е дефиниран в Концесионния
договор), акции/дялове от капитала на Концесионера на трети лица Финансови
институции, при спазване на следните условия:
(i)

Клауза 13.2.1 от Концесионния договор се прилага по отношение на
условията за прехвърлянето на акциите/дяловете на Финансовите
институции;

(ii)

Всеки такъв нов акционер подлежи на одобряване от Концедента;

(iii)

Без да се ограничава правото на Концедента, посочено в т. (ii) по-горе,
изисква се във всеки случай Финансовите институции да бъдат в
съответствие с критериите за допустимост, посочени в Клауза 4.5 по-долу, и
да няма основания за изключване съгласно чл. 60 от Закона за концесиите във
връзка с тези Финансови институции;

(iv)

Финансовите институции ще трябва да предоставят на Концедента
декларации и доказателства за удостоверяване на съответствието с
изискванията, посочени в т. (iii) по-горе, като такива декларации и
доказателства следва да бъдат приложени към уведомлението, което
Концесионерът следва да изпрати на Концедента съгласно Клауза 13.2.1 от
Концесионния договор;

(v)

Когато Участникът е самостоятелен Икономически оператор, ако избере
правото, предоставено по този параграф (f) и в случай че Концесията му бъде
възложена, следва да учреди Проектно дружество.

Летищен оператор
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4.3

4.4

(a)

С изключение на случаите по клауза 4.3. членът на Консорциума, определен за
Летищен оператор, трябва да държи минимум 20% (двадесет процента) от
дружествения капитал/акциите/дяловете с право на глас на Концесионера до петата
годишнина от Началната дата на Концесията и 10% (десет процента) от
дружествения капитал/акциите/дяловете с право на глас на Концесионера до покъсното от (i) десетата годишнина от Началната дата на Концесията или (ii) две
години след откриването на Терминал 3.

(b)

Участник, който подава Заявление и Оферта като самостоятелно лице, трябва да
отговаря на изискванията за Летищен оператор, посочени в параграф 3.А от
Приложение 3 (Съдържание на Заявленията и Офертите), Част 1 (Заявление).

(c)

Участник или Консорциум може да реши да изпълни изискванията за експлоатация
на летище, посочени в параграф 3.А от Приложение 3 (Съдържание на Заявленията
и Офертите), Част 1 (Заявление), чрез Трето лице Летищен оператор, както е
предвидено в Клауза 6.2. В този случай Участникът, който бъде определен за
Класиран на първо място участник съгласно Клауза 9.2, ще представи, като
Предварително условие съгласно Концесионния договор, Ангажимент на Третото
лице, подписан от Третото лице Летищен оператор.

Ограничения за участие
(a)

Никой Участник или член на Консорциум не може да подаде Заявление и Оферта,
ако притежава участие (пряко или косвено, като права на глас и/или права на
дивиденти) в друг Участник или като член на друг Консорциум.

(b)

Никой Участник или член на Консорциум не може да подаде Заявление и Оферта,
ако взаимоотношенията му с друг Участник или член на Консорциум са такива, че
съответните Заявление и Оферта могат да се считат като отнасяни се към един и същи
орган на управление или едни и същи лица.

(c)

По време на отварянето и преглеждането на Заявленията съгласно Клауза 8.2
Комисията има право да отстрани от участие в Процедурата за определяне на
концесионер и възлагане на Концесия всеки Участник, за който се установи, че е в
нарушение на разпоредбите на настоящата Клауза 4.3, и да отхвърли съответните
Заявление и Оферта.

(d)

За целите на потвърждаване, че по отношение на Участника не са налице
ограниченията, посочени в тази Клауза 4.3, всеки Участник следва да представи, като
част от Заявлението, декларация във формата, посочена в Приложение 3
(Съдържание на Заявленията и Офертите), Част 1 (Заявление), Образец C
(Декларация за независимо предложение).

Един комплект Заявление и Оферта на Участник
Всеки Участник има право да подаде само един комплект Заявление и Оферта. Подаването
от един Участник или член на Консорциум на повече от един комплект Заявление и Оферта
или участието на индивидуален Участник или член на Консорциум в друг Консорциум води
до отхвърлянето на всички Заявления и Оферти, в които участва това лице (в качеството на
Участник или член на Консорциум).

4.5

Основания за изключване на Участници
(a)

Икономически оператор не се допуска до участие в качеството на Участник
14

(независимо дали като самостоятелно лице или като член на Консорциум) и в случай,
че подаде Заявление и Оферта, такъв Участник ще бъде отстранен от участие, ако:

4.6

1

(i)

Това лице или който и да било от неговите акционери, пряко или косвено,
произхожда от държави, които са обект на санкции, наложени от Съвета за
сигурност на ООН; или

(ii)

Това лице или който и да било от неговите акционери е включено в Списъка
на Европейския съюз на лица, групи и субекти, които са предмет на
финансови санкции от страна на ЕС1 към момента на подаване на
Заявлението и Офертата; или

(iii)

са налице основания за изключване по чл. 60 на Закона за концесиите.

(b)

За целите на потвърждаването, че съответен Участник е допустим да участва в
Процедурата за определяне на Концесионер, всеки Участник (или, в случай че
Участникът е Консорциум, всеки член на Консорциума) следва да представи като
част от Заявлението декларации, като използва образците, посочени в Приложение 3
(Съдържание на Заявленията и Офертите), Част 1 (Заявление), Образец Е.1
(Декларация за допустимост) и Образец Е.2 (Декларация за липса на
обстоятелства по чл. 60 от Закона за концесиите). Образци E.1 (Декларация за
допустимост) и E.2 (Декларация за липса на обстоятелства по чл. 60 от Закона за
концесиите) следва да бъдат предоставени, където е приложимо, и от всяко Трето
лице, изпълняващо техническите и/или финансови критерии съгласно Клауза 6.2, и
от всеки Подизпълнител съгласно 4.6.

(c)

Когато Участник в Процедурата доказва изпълнението на изискванията относно
техническите способности и/или финансовото и икономическо състояние с
възможности на Трети лица, основанията за изключване се прилагат и за Третите
лица. За Трети лица се прилага съответно и текста на б. (b) по-горе.

Подизпълнители
(a)

Когато Участник посочва в Заявлението конкретен Подизпълнител (конкретни
Подизпълнители), Участникът следва да предостави информация за тези
Подизпълнители, включително, но не само, за видовете дейности, които ще им бъдат
възложени, както и за Дела от Концесията, съответстващ на тези дейности, в
съответствие с образеца в Приложение 3 (Съдържание на Заявленията и
Офертите), Част 1 (Заявление), Образец А (Заявление).

(b)

Всеки Подизпълнител, посочен в Заявлението, трябва да отговаря на изискванията
на клауза 4.5 (Основания за изключване на Участници) и трябва да подпише отделна
декларация за допустимост по образеца, посочен в Приложение 3 (Съдържание на
Заявленията и Офертите), Част 1 (Заявление), Образец Е.1 (Декларация за
допустимост) и Образец Е.2 (Декларация за липса на обстоятелства по чл. 60 от
Закона за концесиите).

(c)

В зависимост от дейностите, които се предвижда да изпълнява съответен
Подизпълнител, посочен в Заявлението, Подизпълнителят следва да отговаря на
изискванията, посочени в чл. 61, алинеи 2, 3 и/или 5, и/или чл. 64, ал. 1 от Закона за
концесиите.

https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en
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(d)

4.7

По отношение на дейностите, за които Участниците не са определили изрично един
или повече Подизпълнители, в Заявлението Участниците посочват като минимум,
ако е приложимо, видовете дейности и Дела от Концесията, съответстващ на тези
дейности, които Участниците планират да възложат на Подизпълнители за срока на
Концесията.

Разходи за участие в Процедурата за определяне на Концесионер
Участникът поема всички разходи, свързани с изготвянето и подаването на своите
Заявление и Оферта и, в случай на възлагане, разходите, свързани с финализирането на
Концесионния договор, включително тези за учредяването на Концесионера. Концедентът
и/или Комисията в никакъв случай нямат задължение и не носят отговорност за тези
разходи, независимо от провеждането или резултата от Процедурата за определяне на
Концесионер.

5.

ДОКУМЕНТАЦИЯ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР

5.1

Национален концесионен регистър. Информационна зала
При спазване във всеки случай на Клауза 5.2 (Разяснения по Документацията за
Концесията) и Клауза 5.3 (Изменение на Документацията за Концесията):
(a)

Всяко лице ще има неограничен и пълен безплатен пряк достъп до тази
документация в Националния концесионен регистър. В допълнение и за удобство на
Участниците, достъп ще бъде осъществен, включително и до всички приложения
към Документацията, чрез Интернет страницата на Проекта на адрес:
www.concession-sof.bg, от деня, следващ датата на публикуване на Обявлението за
Концесията от Службата за публикация на Европейския съюз. Достъп до
информация, свързана с Концесията, се предоставя посредством Информационната
зала, която се управлява и върху която се упражнява надзор от страна на Комисията.

(b)

Информационната зала се организира в следните секции: а) физическа секция, която
съдържа хартиени копия на информация и документация, предоставени от
Комисията и които Концедентът счита за чувствителна информация и за които няма
да се правят електронни копия на разположение на Икономическите оператори, и б)
електронна секция, която ще съдържа дигитализирани копия на информацията и
документацията, направени достъпни от Комисията за Икономическите оператори.
Списък с документите и информацията, включени във всяка от горните две секции
в Информационната зала, заедно с инструкции за достъп до тях, ще бъдат
предоставени от Комисията в секцията "Правила за Информационната зала" в
Информационната зала.
Част от информацията относно дейността на Настоящия оператор на летище София
– „Летище София“ ЕАД представлява чувствителна търговска информация и не е
част от тази документация. Въпреки това, достъпът до тази информация е осигурен,
но е възможен само чрез преглед на място във физическата секция при следните
условия и ред:
До изтичане на Крайния срок за подаване на Заявления и Оферти на всяко лице е
осигурен достъп до следните документи, съдържащи информация, свързана с
дейността на търговското дружество „Летище София“ ЕАД:
1)

Всички действащи договори на „Летище София“ ЕАД;

2)

Списък на всички неприключени съдебни производства, по които „Летище
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София“ ЕАД е страна;
3)

Списък на персонала на „Летище София” ЕАД по длъжности;

4)

Копие на застрахователни полици по сключените застраховки;

5)

друга чувствителна информация.

Прегледът на гореописаните документи може да бъде извършван всеки работен ден
между 10.00 ч. и 12.00 ч. и 14.00 ч. и 17.00 ч. в сградата на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, стая 1006в.
За извършване на прегледа лицето се легитимира с документ за самоличност и
представя документ, който удостоверява кое заинтересованото лице представлява и
качеството, в което го представлява.
Лицето подписва Декларация за поверителност, която ще му бъде представена на
място.
Определено от Комисията длъжностно лице записва данните на лицето, с
изключение на личните данни, в специален регистър. В регистъра се вписва и
времето, за което е извършван прегледа на документите. Вписаните данни се
удостоверяват с подписите на лицето, извършвало прегледа на документите, и на
длъжностното лице.
Едно заинтересовано лице може да изпрати повече от един представител, който да
извършва преглед на документите и толкова пъти, колкото прецени за необходимо.
(c)

Информационната зала съдържа всички документи, въпроси и отговори („Въпроси
и отговори“), уведомления както и всякаква друга информация, която Комисията
може да счете за релевантна за Процедурата за определяне на концесионер и за
Концесията, и която тя реши да съобщи на Икономическите оператори. Всеки
Икономически оператор носи отговорност за старателно и надлежно проучване на
информацията, която е предоставена на разположение в Информационната зала.

(d)

Цялата информация, която се намира в Информационната зала или всяка
модификация или актуализация, която се предоставя на Икономическите оператори,
при условията и реда за това, предвидени в ЗК и тази документация (и съответно,
ако е било необходимо обявление за поправка, то е налице), е при спазване на
Декларацията за поверителност в съответствие с Клауза 2(е) по-горе.

(e)

От Икономическите оператори се изисква да запазят поверителността и да не
оповестяват пред трети страни съдържанието на прегледаните документи в резултат
на достъпа си до Информационната зала, с изключение на документите, които са
публично достъпни. За целите на тяхното участие в Процедурата за определяне на
концесионер и възлагане на Концесия, Икономическите оператори имат право да
оповестяват съдържанието на посочените по-горе документи на своите агенти,
служители, банкери, технически служители, правни или финансови консултанти
или съветници, при условие, че лицата, попадащи в тези категории, са обвързани
(при условия, които са поне еквивалентни с условията на Декларацията за
поверителност) да не оповестяват информацията. В случай на нарушение на
Декларацията за поверителност, Икономическият оператор носи отговорност за
всички задължения, разходи, заеми, разноски (включително, правни хонорари) и
щети, независимо от тяхното естество, които може да бъдат понесени от
Концедента, и следва да го обезщетят изцяло и да осигури Концедентът да не понася
вреди от това.
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(f)

(g)

5.2

5.3

Следните документи и информация са общодостъпни:
(i)

финансови отчети за последните 5 години на „Летище София“ ЕАД в
Търговския регистър към Агенция по вписванията, Министерство на
правосъдието;

(ii)

за преминалите пътници през пътническите терминали на летището за
последните 5 години – данните са общодостъпни и налични на електронната
страница на ГД „ГВА“ – www.caa.bg, рубрика „Авиационна индустрия“ –
„Статистика“;

(iii)

характеристики и размери на летателното поле - на електронната страницата
на ДП „Ръководство въздушно движение“ - www.atsa.bg, Рубрика „ЕУслуги“ – Сборник „Аеронавигационна информация и публикация“.

По партидата на процедурата в Националния концесионен регистър се публикува
решението за откриване на процедурата, обявлението за откриване на процедурата,
Документацията за Концесията, обосновката на Концесията, както и предоставени
от Комисията за провеждане на Процедурата за определяне на концесионер
разяснения или допълнителна информация.

Разяснения по Документацията за Концесията
(a)

Икономически оператор, който иска да получи разяснение по Документацията за
Концесията, може да изпрати електронно искане за разяснения до Комисията чрез
секцията „Въпроси и отговори” в Информационната зала, не по-късно от
четиринадесет (14) дни преди Крайния срок за подаване на Заявления и Оферти.

(b)

Отговори на въпроси за разяснения или запитване, включително обяснението по
запитването, но не и идентификацията на неговия източник, се публикуват от
Комисията по партидата на процедурата в Националния концесионен регистър,
както и в секцията „Въпроси и отговори” в Информационната зала в най-кратък срок
и при всички случаи в рамките на четири (4) Работни дни от получаване от страна
на Комисията на искането за разяснение, но не по-късно от 6 (шест) дни преди
Крайния срок за подаване на Заявления и Оферти. На Икономическите оператори се
препоръчва редовно да осъществяват достъп до партидата на процедурата в
Националния концесионен регистър и до Информационната зала и до съответната
секция „Въпроси и отговори”, за да следят за качването на отговори.

Изменение на Документацията за Концесията
(a)

В случаите, предвидени в Закона за концесиите, и независимо дали по своя
собствена инициатива или в отговор на искане за разяснение от даден Участник,
Комисията може да предложи на Концедента да направи изменения в
Документацията за Концесията, а Концедентът може с Обявление за поправка да
измени Документацията за Концесията, при условие всяко такова изменение да се
публикува в „Официален вестник“ на Европейския съюз, по партидата на
процедурата в Националния концесионен регистър и на Интернет страницата на
Проекта не по-късно от седем (7) дни преди Крайния срок за подаване на Заявления
и Оферти или по-дълъг срок, посочен по партидата на процедурата в Националиня
концесионен регистър и на Интернет страницата на Проекта при публикуването на
Уведомлението за изменение и изменената Документация за Концесията.

(b)

Счита се, че информацията, съдържаща се в измененията, публикувани по партидата
на процедурата в Националния концесионен регистър и на Интернет страницата на
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Проекта, ще бъде взета под внимание от всички
съответните им Заявления и Оферти.
(c)

5.4

5.5

Икономически оператори в

За да осигури на Икономическите оператори разумен срок, в който да вземат под
внимание изменението при изготвяне на техните Заявления и Оферти, Концедентът
удължава Крайния срок за подаване на Заявления и Оферти с най-малко седем (7)
дни при всяко изменение в Документацията за Концесията, което се публикува по
партидата на процедурата в Националния концесионен регистър и на Интернет
страницата на Проекта. В такъв случай, при изменение на Документацията за
Концесията, публикувано по партидата на процедурата в Националния концесинен
регистър и на Интернет страницата на Проекта, Концедентът посочва също и новия
Краен срок за подаване на Заявления и Оферти.

Посещения на обекта
(a)

На всеки Икономически оператор се препоръчва да посети и разгледа Обекта на
Концесията и да получи сам, на своя отговорност, цялата информация, която може
да е необходима за изготвянето на Заявлението и Офертата. Разходите, свързани с
посещението на Обекта на Концесията, са за сметка на Икономическия оператор.

(b)

Комисията ще информира Икономическите оператори за възможните дати и часове
за посещения на Обекта на Концесията чрез публикуване на съобщение в
Информационната зала. Икономическите оператори, които желаят да имат достъп до
Обекта на Концесията, ще трябва да подадат електронно искане на електронния
адрес, посочен в Приложение 1 (Офертен информационен лист), в което да посочи
поискания ден на посещението(та) на Обекта на Концесията. Комисията ще се
стреми да удовлетвори в максимална степен исканията на Икономическите
оператори и ще ги информира за деня/дните/, избран(и) за посещенията на Обекта на
Концесията, като изпрати известие до съответния имейл адрес, регистриран от
Икономическите оператори в Информационната зала. Съответни инструкции, които
Икономическите оператори и всеки от техните служители или агенти трябва да
следват по време на посещение на Обекта на Концесията, ще бъдат публикувани в
Информационната зала.

(c)

Когато Икономически оператор и който и да било представител на неговия персонал
или агенти са получили разрешение от Комисията да влязат в Обекта на Концесията
за целите на такова посещение, Икономическият оператор, неговият персонал и
агенти освобождават и обезщетяват Концедента, Комисията, Настоящия оператор и
техните персонал и агенти от и по отношение на всякаква отговорност във връзка с
това, и носят отговорност за смърт или телесна повреда, загуба или щета на
имущество, и всякаква друга загуба, щета, разходи и разноски, понесени в резултат
на посещението. За избягване на съмнение, всяко посещение в Обекта на Концесията
ще се провежда в присъствието лице/лица, определени за тази цел от Концедента.

Права на Концедента във връзка с Процедурата за определяне на Концесионер
По всяко време на провеждане на Процедурата за определяне на Концесионер и до степента,
в която това е позволено от Българското законодателство, Концедентът може да реши:
(a)

да прекрати Процедурата за определяне на концесионер в съответствие с чл. 117 от
Закона за концесиите по всяко време и да отхвърли всички Заявления и Оферти, или
да реши да проведе нова или повторна Процедура за определяне на концесионер и
възлагане на Концесия. В случай на прекратяване на Процедурата за определяне на
концесионер и възлагане на Концесия, Концедентът уведомява Икономическите
оператори, или според случая, Участниците, в рамките на седем (7) дни от вземането
19

на решение за прекратяване, за причините за прекратяването на Процедурата за
определяне на концесионер. Концедентът възстановява на всеки Участник
Гаранцията за участие в срок от четири (4) седмици от датата на прекратяване;
(b)

да удължи всеки период от време или да промени всеки краен срок, без това да
включва неговото намаляване; и/или

(c)

да приеме, допусне до участие, разгледа и оцени или да отстрани от участие или не
допусне до оценка които и да са от Заявленията и Офертите, в съответствие с
правилата за оценка на Заявления и Оферти, изложени в настоящата Документация
за Концесията и/или съгласно Закона за концесиите;

като всичко това се извършва без каквато и да било отговорност към засегнатите
Икономически оператори или Участници, според случая.
5.6

Уведомления и комуникация
Всяко искане, информация и уведомление в хода на Процедурата за определяне на
Концесионер се предоставя в електронна форма на Икономическите оператори или чрез
Информационната зала, или чрез електронно съобщение, изпратено на електронния адрес,
посочен при регистрацията, в съответствие с Клауза 2.2(е), с изключение на Заявлението и
Офертата, по отношение на които е приложима Клауза 7 (Подаване на Заявлението и
Офертата) по-долу. След подаването на Заявлението и Офертата цялата информация и
всички уведомления се предоставят на електронните адреси, посочени от Участниците в
Заявлението.

5.7

Предотвратяване на конфликт на интереси
(a)

5.8

За целите на предотвратяването на конфликт на интереси по време на Процедурата
за определяне на концесионер и възлагане на Концесия се прилагат разпоредбите на
Българското законодателство.

Поверителна информация
(a)

Концедентът и Комисията защитават информацията, която е маркирана като
поверителна от Участника, по-конкретно търговските тайни и правата върху
интелектуална собственост, с изключение на случаите, когато от Концедента или
Комисията се изисква по закон да предостави съответната информация на
компетентните органи (например, в случай на процедура по обжалване, възникване
на административен спор и т.н.). Участникът трябва да уведоми Комисията за
поверителната информация, съдържаща се в неговото Предложение, чрез
попълването и подаването на Списък на поверителната информация, както е
предвидено в Образец C от Приложение 3 (Съдържание на Заявленията и
Офертите), Част 3(Предложение).

(b)

Ако Участникът не е подал Списък на поверителна информация заедно със
Заявлението и Офертата, се счита, че в неговите Заявление и Оферта не се съдържа
поверителна информация.

(c)

Техническите и финансовите аспекти на Заявлението и Офертата, включително, но
не само, специфичните предложения, представени във връзка с критериите за
възлагане и съдържащи се в Техническото предложение и във Финансовото
предложение, не се считат за поверителна информация и не могат да се посочват като
такива.
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6.

ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО И ОФЕРТАТА

6.1

Съдържание на Заявлението и Офертата
Всеки Участник подава документите, предвидени в Приложение 3 (Съдържание на
Заявленията и Офертите) от настоящата Документация за Концесията.

6.2

Представяне на доказателства от Трети лица
По отношение на документите, с които се доказва способността на Участниците, посочени
в Приложение 3 (Съдържание на Заявленията и Офертите), Част 1 (Заявление):

6.3

(a)

Участникът (или, ако Участникът е Консорциум, всеки член на Консорциума) може
да избере да докаже изпълнение на което и да е от изискванията относно
техническите способности и/или финансовото и икономическо състояние, посочени
в Раздели 3 и 4 на Приложение 3 (Съдържание на Заявленията и Офертите), Част
1 (Заявление), чрез възможностите на Трето лице/Трети лица, както е предвидено в
чл. 63 от Закона за концесиите.

(b)

в такъв случай,
(i)

Участникът следва да представи, в допълнение към всички други документи,
изисквани съгласно Приложение 3 (Съдържание на Заявленията и
Офертите), Част 1 (Заявление), документацията, посочена в Раздели 3 и 4 на
Приложение 3 (Съдържание на Заявленията и Офертите), Част 1
(Заявление) по отношение на такова Трето лице (такива Трети лица) във
връзка с критерия, за който Участникът е избрал да докаже изпълнение чрез
едно или повече Трети лица, съгласно чл. 63 от Закона за концесиите.
Участникът следва да представи като част от Заявлението, в допълнение към
посоченото по-горе, документи (които могат да бъдат под формата на
споразумения между Участника и съответното Трето лице или едностранни
писмени ангажименти от страна на Третото лице/Третите лица), доказващи
че, в случай на възлагане на Концесията на този Участник, Концесионерът
ще има на разположение възможностите и ресурсите, предоставени от тези
Трети лица. Такива споразумения или ангажименти следва да включват
описание на възможностите и ресурсите, които ще бъдат предоставени от
Третото лице, и потвърждение от Третото лице на задължението да
предостави, в случай на възлагане на Концесията на този Участник,
Ангажимент на Третото лице, съгласно т. (iii) по-долу. За всяко от Третите
лица следва да не е налице основание за изключване, така, както е посочено
по-горе, както и да не е налице което и да е основание, посочено като
ограничение за участие.

(ii)

съгласно чл. 63 от Закона за концесиите, Третото лице (Третите лица), са
отговорни , в случай на възлагане на Концесията на този Участник, в рамките
на ограничението, посочено в съответния Ангажимент на Третото лице, и

(iii)

Участникът, който бъде определен за Класиран на първо място участник
съгласно Клауза 9.2, е длъжен да предостави, като Предварително условие по
Концесионния договор, Ангажимент на Третото лице, подписан от всяко от
Третите лица, предоставящи възможности съгласно Клауза 6.2(a), според
случая.

Гаранция за участие
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(a)

Спазването от страна на Участниците на техните Заявления и Оферти и на
Документацията за Концесията се гарантира с писмо за гаранция, което
предвижда същите условия, както изложените във Образец D на Приложение 3
(Съдържание на Заявленията и Офертите), Част 1 (Заявление) ("Гаранция за
участие"). Гарантираната сума с Гаранцията за участие следва да бъде в размер
на 2,000,000 (два милиона) Евро. Гаранцията за участие следва да бъде
неотменима и безусловна банкова гаранция на поискване, издадена в полза на
Концедента в качеството на бенефициер и по нареждане на Участника (или, в
случай че Участникът е Консорциум, от който и да е от неговите членове), от
първокласна банка, с кредитен рейтинг най-малко BBB-, определен от Standards
and Poor's или Baa3, определен от Moody's, или BBB- определен от Fitch.
Заявления и Оферти, които не са придружени от приемлива Гаранция за участие,
се отхвърлят от Концедента като несъответстващи на условията.

(b)

Гаранцията за участие трябва да бъде валидна за срок от тридесет (30) дни след
първоначалния Срок на валидност на Офертата, посочен в Клауза 6.6, (Срок на
валидност на Офертата) или, в случай на удължаване – тридесет (30) дни след
което и да било удължаване, поискано впоследствие, съгласно Клауза 6.6(b)
("Срок на валидност на Гаранцията за участие").

(c)

Гаранцията за участие на Класирания на първо място Участник при всички случаи
се удължава и остава в сила до подписването на Концесионния договор и до
предоставянето от страна на Класирания на първо място Участник на Концедента
на Гаранциите за изпълнение в съответствие с Концесионния договор.

(d)

Без да се нарушава Клауза 7.4(с) по отношение на оттеглени Заявления и Оферти,
Гаранциите за участие на неспечелилите Участници с изключение на Класирания
на второ място Участник – за когото се прилага Клауза 6.3(е) – се връщат на тези
Участници в срок до седем (7) дни след обявяването на възлагането на Концесията
съгласно Клауза 9.3(а), в съответствие със Закона за концесиите.

(e)

Класираният на второ място Участник следва да поддържа своята Гаранция за
участие валидна за период до 30 (тридесет) дни след датата, която ще бъде
посочена в Решението за определяне на концесионер съгласно Клауза 9.4(b) за
подписване на Концесионния договор между Концедента и Класирания на първо
място участник (или Проектното дружество, учредено от Класирания на първо
място участник). Ако Класираният на второ място Участник не удължи своята
Гаранция за участие, най-малко 7 (седем) дни преди нейното изтичане, така че да
изпълни посоченото по-горе изискване за валидност, Концедентът има право да
поиска усвояване на Гаранцията за участие на Класирания на второ място
Участник. В случай че Класираният на първо място участник (или Проектното
дружество, учредено от Класирания на първо място участник) не сключи
Концесионния договор, прилагат се разпоредбите на Клауза 9.7 по-долу.

(f)

Ако кредитният рейтинг на издателя на Гаранцията за участие е или бъде определен
на ниво под посоченото в Клауза 6.3(a) ("Събитие, свързано с рейтинга") или, ако
Гаранцията за участие е определена да изтече преди Срока на валидност на
Офертата, или в случай на удължаване на Срока на валидност на Офертата, съгласно
настоящия Клауза 6.3 или Клауза 6.6, преди изтичането на това удължаване, и
въпросната Гаранция за участие не бъде заменена с друга гаранция, която да
отговаря на изискванията на Клауза 6.3(a) в срок до тридесет (30) дни от Събитието,
свързано с рейтинга (в случай на Събитие, свързано с рейтинга) или до датата, която
е тридесет (30) дни от датата на изтичане (в случай на ранно изтичане), Концедентът
има право да поиска усвояване в размер на пълната номинална стойност на тази
Гаранция за участие. Тази сума се депозира в отделна разчетна сметка (ring fenced
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account) и се третира като парично обезщетение и ако нова Гаранция за участие в
съответствие с изискванията на настоящата Клауза 6.3 не се предостави от
съответния Участник в рамките на допълнителни тридесет (30) дни, ще бъде
окончателно усвоена от Концедента.
(g)

6.4

Гаранцията за участие се усвоява:
(i)

ако Участникът оттегли своите Заявление и Оферта след Крайния срок за
подаване на Заявления и Оферти по време на Срока на валидност на
Офертата, както може да бъде удължен съгласно изискванията на Клаузи 6.3
и 6.6 (Срок на валидност на Офертите);

(ii)

в случай, че Класираният на първо място Участник или Класираният на второ
място Участник (според случая) не успеят да удължат валидността на своята
Гаранция за участие съгласно изискванията съответно на Клаузи 6.3(c) или
6.3(e) съответно;

(iii)

ако Класираният на първо място Участник или Класираният на второ място
Участник (според случая) бъде поканен от Концедента да подпише
Концесионен договор и не подпише този договор в съответствие с условията,
посочени в него;

(iv)

ако Участникът е използвал или е направил опит да използва корупционна
или измамна практика;

(v)

ако в своите Заявление и Оферта Участникът е представил неверни
декларации.

Валута на Предложението
Всички ставки, цени, приблизителни оценки за разходи и/или други парични стойности,
свързани с оборудването и услугите, заявени в Заявлението и Офертата, включително
Гаранцията за участие, следва да бъдат в Евро.

6.5

6.6

Език на Процедурата за определяне на Концесионер и на Заявленията и Офертите
(a)

Уведомленията, информацията, кореспонденцията и комуникацията между
Концедента и Икономическите оператори, и според случая, Участниците, ще бъде
на български и английски език, като в случай на противоречие предимство има
българският език. Информационната зала ще бъде организирана на български и
английски език, а документите, които се качват в Информационната зала, ще бъдат
на оригиналния си език; в случай на качване на преводи на документи в
Информационната зала, предимство има текстът им на български език.

(b)

Заявлението и Офертата, както и свързаните с тях документи, разменяни между
Участника и Комисията и/или Концедента, следва да бъдат в писмена форма на
български или на английски език. В случай на английски или друг език, тези
документи трябва да включват и неофициален превод на български език, освен ако
официален превод се изисква изрично съгласно тази Документация за Концесията.
В случай на противоречие, предимство има българският език.

Срок на валидност на Офертата
(a)

Заявленията и Офертите следва да бъдат валидни за срок от 360 (триста и шестдесет)
календарни дни след Крайния срок за подаване на Заявления и Оферти.
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(b)

Преди изтичане на първоначалния Срок на валидност на Офертата, Концедентът
може да поиска от Участниците да удължат срока на валидност за конкретен
допълнителен период. Участникът може да откаже да се съобрази с това искане без
да загуби Гаранцията за участие; при такъв отказ Участникът ще бъде отстранен от
Процедурата за определяне на концесионер и възлагане на Концесия и неговата
Гаранция за участие ще му бъде върната, при условие, че Участникът е спазил
задълженията си съгласно Декларацията за поверителност във всички аспекти.
Участник, който е приел искането, трябва да удължи валидността на Гаранцията за
участие за срока на удължаването и в съответствие с изискванията на Клауза 6.3(b)
във всяко отношение.

7.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО И ОФЕРТАТА

7.1

Формат и подписване на Заявлението и Офертата

7.2

(a)

При спазване на б. (b) по-долу, Заявлението и Предложението се подават на отделни,
електронни носители (например USB флаш памет или CDRom или DVD,
"Електронен носител") под формата на електронен или машинно четим документ,
подписан с електронен подпис от представляващото Участника лице. Обвързващото
предложение се представя на хартиен носител в оригинал и две копия.

(b)

Когато документие по (а) не се подават от законния представител на Участника, а от
упълномощено лице, плъномощното като съдържание съответства на образеца на
Пълномощно, приложен като Образец B от Приложение 3 (Съдържание на
Заявленията и Офертите), Част 1 (Заявление) ("Представител на Участника").
Пълномощното и Гаранцията за участие следва да се представят на хартиен носител.

(c)

Електронният носител по Клауза 7.1(а) съдържа също и електронни образи на
документите (напр. във формат PDF), доказващи фактите и обстоятелствата,
посочени от Участника. Електронният образ трябва да е направен със сканиращо
устройство във форма и начин, позволяващи разчитането му. Пълното и точно
съответствие на снетия електронен образ със сканирания документ се удостоверява
с електронен подпис. Електронният носител, съдържащ Предложението, включва и
електронен образ на Обвързващото предложение.

Запечатване и надписване на Заявлението и Офертата
(a)

Заявлението и Офертата включват следните пликове и всички документи, посочени
в Приложение 3 (Съдържание на Заявленията и Офертите):
(i)

Първи плик, с надпис "Заявление", на който са посочени наименованието на
Концесията, името (или съответно фирмата), пощенският адрес и адресът на
електронна поща на Участника, съдържа два Електронни носителя и парола
за достъп до съхранените в тях файлове. Всеки Електронен носител съдържа
документите, изброени в Приложение 3 (Съдържание на Заявленията и
Офертите), Част 1 (Заявление);

(ii)

Втори плик, с надпис "Оферта – Обвързващо предложение", на който са
посочени наименованието на Концесията, името (или съответно фирмата),
пощенският адрес и адресът на електронна поща на Участника съдържа един
оригинал и две копия на хартиен носител на Обвързващото предложение,
които се изготвят, като се използва приложения образец от Приложение 3
(Съдържание на Заявленията и Офертите), Част 2 (Обвързващо
предложение);
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(iii)

(b)

Трите плика, описани в Клауза 7.2(а), трябва да бъдат поставени в един общ плик.

(c)

Външният и вътрешните пликове трябва:

(d)

7.3

Трети плик, с надпис "Оферта – Предложение", на който са посочени
наименованието на Концесията, името (или съответно фирмата), пощенският
адрес и адресът на електронна поща на Участника, съдържа два Електронни
носителя и парола за достъп до съхранените в тях файлове. Всеки Електронен
носител съдържа документите, изброени в Приложение 3 (Съдържание на
Заявленията и Офертите), Част 3 (Предложение).

(i)

да бъдат адресирани до Концедента на адреса, посочен в Офертния
информационен лист;

(ii)

да носят следната идентификация: “ЗАЯВЛЕНИЕ И ОФЕРТА – ПРОЦЕДУРА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР И ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ НА
„ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ СОФИЯ –
ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“;

(iii)

да съдържат име, адрес и електронен адрес на Участника.

Ако външният плик не е запечатан и надписан така, както е указано по-горе,
Комисията не приема Заявлението и Офертата.

Краен срок за подаване на Заявления и Оферти
(a)

Заявлението и Офертата трябва да бъдат получени от Комисията на адреса, посочен
в Приложение 1 (Офертен информационен лист), на или преди датата, времето и
мястото, посочени в Приложение 1 (Офертен информационен лист) („Краен срок
за подаване на Заявления и Оферти“). Участниците трябва да подадат своите
Заявления и Оферти, като ползват едно от следните средства:
(i)

пощенска услуга или

(ii)

връчване на ръка срещу подпис, за удостоверяване на датата, часа и лицето,
на когото са предадени документите. В този случай лицето, подаващо
Заявлението и Офертата на ръка, подава отделно оригинал на пълномощно
на български език, доказващо правото да представлява Участника за целите
на подаване на Заявлението и Офертата пред Концедента. За посоченото погоре пълномощно не се изисква нотариална заверка или легализация
/Апостил. Ако пълномощното е издадено на английски или на друг език, към
него следва да бъде приложен неофициален превод на български език.

(b)

В степента, в която е позволено от Закона за концесиите, Концедентът може да
удължи Крайния срок за подаване на Заявления и Оферти, като одобри и публикува
Обявление за поправка съгласно Клауза 5.3 (Изменение на Документацията за
Концесията), в който случай Крайният срок за подаване на Заявления и Оферти
следва да бъде съответно удължен до дата, която е най-малко седем (7) дни след
първоначалния Краен срок за подаване на Заявления и Оферти, а правата и
задълженията на Участниците и на Концедента следва да се тълкуват съответно.

(c)

Заявления и Оферти, получени от Концедента след Крайния срок за подаване на
Заявления и Оферти съгласно Клауза 7.3(а) или подадени в плик, който не е
запечатан или не е оформен в съответствие с Клауза 7.2 (Запечатване и надписване
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на Заявлението и Офертата) и изискванията, предвидени в чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от
Закона за концесиите, не се приемат и се връщат неотворени на Участника.
7.4

Изменение и оттегляне на Заявлението и Офертата преди Крайния срок за подаване
на Заявления и Оферти
Изменение на Заявлението и Офертата
(a)

Участникът може да измени своите Заявление и Оферта след подаването им, при
условие че Комисията е получила писмено уведомление за изменението преди
Крайния срок за подаване на Заявления и Оферти. След този краен срок Участниците
не могат да правят изменения в своите Заявления и Оферти.
Уведомлението за изменение от Участника трябва да бъде изготвено, запечатано,
надписано и подадено в съответствие с формата, запечатването и надписването,
описани в Клаузи 7.1 (Формат и подписване на Заявлението и Офертата) и 7.2
(Запечатване и надписване на Заявлението и Офертата), да бъде ясно обозначено
като такова, във външен плик, надлежно надписан "ЗАЯВЛЕНИЕ И ОФЕРТА –
ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР И ВЪЗЛАГАНЕ НА
КОНЦЕСИЯ НА „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ
СОФИЯ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“,
ИЗМЕНЕНИЕ –
ОРИГИНАЛ / ЗАЯВЛЕНИЕ И ОФЕРТА – ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОНЦЕСИОНЕР И ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ НА „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ СОФИЯ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА
СОБСТВЕНОСТ“, ИЗМЕНЕНИЕ – КОПИЯ".
По преценка на Участника изменението може да бъде подадено като допълнение или
изменение на част от подаденото Заявление и Оферта или изцяло да замени
подадените Заявление и Оферта.

Оттегляне на Заявлението и Офертата
(b)

Участник, който желае да оттегли своите Заявление и Оферта, трябва да уведоми
Комисията в писмен вид преди Крайния срок за подаване на Заявления и Оферти.
Уведомлението за оттеглянето следва да бъде:
(i) изпратено до Комисията на адреса, посочен в Приложение 1 (Офертен
информационен лист), и
(ii) обозначено със следния надпис: "ЗАЯВЛЕНИЕ И ОФЕРТА – ПРОЦЕДУРА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР И ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА
СТРОИТЕЛСТВО
НА
ОБЕКТ
„ГРАЖДАНСКО
ЛЕТИЩЕ
ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ СОФИЯ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА
СОБСТВЕНОСТ“: УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ ".
Участникът, който е оттеглил своите Заявление и Оферта, може да ги получи на
мястото, посочено в Приложение 1 (Офертен информационен лист) за подаване на
Заявлението и Офертата, най-късно 20 (двадесет) дни след Крайния срок за подаване
на Заявления и Оферти. В случай че Участникът не се яви да получи Заявлението и
Офертата в горепосочения срок, Комисията има право да унищожи или да запази
Заявлението и Офертата, без да носи никаква отговорност.
Всяко оттегляне на Заявление и Оферта след Крайния срок за подаване на Заявления
и Оферти води до загуба от Участника на неговата Гаранция за участие, в
съответствие с разпоредбите на Клауза 6.3(g).
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7.5

Без варианти в Заявлението и Офертата
В настоящата Процедура за определяне на концесионер и възлагане на Концесия не се
допускат варианти и/или алтернативи на Заявленията и Офертите.

8.

ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО И ОФЕРТАТА
Комисията разглежда всеки комплект Заявление и Оферта в съответствие с процедурата подолу.

8.1

8.2

Отваряне на Заявленията и Офертите
(a)

На датата, в часа и на мястото, посочени в Приложение 1 (Офертен информационен
лист), Комисията в закрито заседание отваря Заявленията и Офертите в
хронологичния ред на получаването им (започвайки от най-рано подадените
Заявление и Оферта).

(b)

Външните пликове, надписани с "Оттегляне", се отварят първи и се прочита името
на Участника. Заявленията и Офертите, за които са били внесени уведомления за
оттегляне в съответствие с Клауза 7.4(b), се отхвърлят и не се отварят. В
съответствие с Клауза 7.3(с), Комисията също така регистрира и отхвърля
Заявленията и Офертите, подадени след Крайния срок за подаване на Заявления и
Оферти.

(c)

Комисията отваря останалите Заявления и Оферти и проверява дали те отговарят на
Клауза 7.2 (Запечатване и надписване на Заявлението и Офертата). Когато име
подадено Уведомление за изменение, първо се отваря първоначално подаденият
плик и след това изменението.

(d)

Комисията пристъпва към отваряне на Заявленията и Офертите, дори ако е подаден
само един пакет Заявление и Оферта в Процедурата за определяне на концесионер и
възлагане на Концесия.

(e)

Комисията изготвя протоколи за всички проведени по време на Процедурата за
определяне на концесионер и възлагане на Концесия заседания, като отразява
дейностите, извършени по време на отварянето, допускането до участие и оценката
на Заявленията и Офертите, в съответствие със Закона за концесиите. Комисията
може да реши да продължи заседанието за следващите Работни дни, без
ограничение, ако отварянето и оценката на Заявленията и Офертите не могат да
бъдат приключени за един ден. Комисията оценява Заявленията и Офертите в
рамките на разумен срок.

Разглеждане на Заявленията и проверка за съответствие
(a)

В гореописаното закрито заседание Комисията първо отваря и извършва подробно
разглеждане на всяко Заявление, за да определи дали то съответства по същество на
изискванията, заложени в Документацията за Концесията и в Закона за концесиите.

(b)

Участникът се допуска до участие в Процедурата за определяне на концесионер и
възлагане на Концесия след извършена от Комисията проверка относно:
(i)

наличието на основания за изключване съгласно Клауза 4.5 (Основания за
изключване на Участници) за Участника и за Подизпълнители и Трети лица,
когато такива са посочени в Заявлението; и
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(ii)

8.3

8.4

изпълнението на всички други условия за участие съгласно Документацията
за Концесията по отношение на Участника и, ако е приложимо, за посочените
в Заявлението Подизпълнители.

Нередовности в Заявленията
(a)

При установяване на евентуална нередовност в заявлението, като непредставяне на
документи, несъответствие с условията за участие и / или друга нередовност или
непълнота, включително фактическа грешка, Комисията уведомява съответно
Участника.

(b)

Участникът трябва да отстрани нередовностите в срок до 5 (пет) Работни дни от
уведомлението от страна на Комисията.

(c)

Ако нередовността се състои в несъответствие с Документацията за Концесията,
Участникът може, в съответствие с изискванията на Комисията, да замени
представени документи или да представи нови такива, с които Участникът смята, че
ще осигури съответствие с указанията на Комисията.

(d)

Когато периодът между уведомяването за нередовност съгласно Клауза 8.3(b) и
крайния срок, определен в Клауза 8.6(а) за отваряне на Обвързващото предложение,
е по-кратък от осем (8) Работни дни, Комисията определя нов краен срок за отваряне
на Офертите. Комисията удължава крайния срок за отваряне на Обвързващите
предложения и по нейна преценка, ако има нужда от време за проверка на
обстоятелствата, посочени в Заявленията.

(e)

Комисията уведомява всички Участници, за удължаване на срока за отварянето на
Офертите

(f)

При извършване на действията по Клауза 8.3 Комисията и Участниците трябва да
спазват разпоредбите на чл. 97 и чл. 98 от Закона за концесиите.

Допускане и отстраняване от участие на Участници
(a) Ако по реда на Клауза 8.2 и прилагане на реда, посочен в склауза 8.3. (Разглеждане
на Заявленията и проверка за съответствие) бъде установено, че Заявлението не
съответства в пълна степен на изискванията, съответният Участник се отстранява от
участие, решението за отстраняване от участие се съобщава в деня на отваряне на
Офертите и не подлежи на самостоятелно обжалване. Приложената към Заявлението
и Офертата Гаранция за участие, неотвореното Обвързващо предложение и
Предложението се връщат на Участника, като му се предоставят за получаване на
мястото, посочено в Приложение 1 (Офертен информационен лист) за подаване на
Заявленията и Офертите.

8.5

(b)

Участниците, чиито Заявления съответстват на изискванията съгласно Клауза 8.2
(Разглеждане на Заявленията и проверка за съответствие), се допускат от
Комисията до оценка на Офертите и се обявяват за Допуснати участници

(c)

С приключване на действията по допускане на участниците Комисията закрива
заседанието и предприема действията по чл. 99 от Закона за концесиите.

Отваряне на Офертите
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След приключване на действията по допускане на участниците Комисията отваря и оценява
Офертите, съдържащи Обвързващите предложения и Предложенията, в съответствие с член
100-103 от Закона за концесиите.
8.6

8.7

Обвързващи предложения
(a)

Откритото заседание за отваряне на Офертите и съответно Обвързващите
предложения се провежда на датата, в часа и на мястото, посочени в Обявлението,
ако няма отлагане съгласно Клауза 8.3(d).

(b)

По време на това открито заседание Комисията първо съобщава решението, с което
е приключила действията по допускането на участниците.

(c)

След обявлението съгласно Клауза 8.6(b), Комисията отваря и прочита
Обвързващите предложения, съдържащи се в Допустимите Заявления и Оферти.

(d)

Обвързващите предложения се прочитат от член на Комисията и се подписват на
всяка страница от член на Комисията. При поискване от Представител на Участник,
той/тя има право да подпише на всяка страница всяко Обвързващо предложение.
След това Комисията приключва откритото заседание.

Отваряне и оценка на Предложенията
След приключване на откритото заседание съгласно Клауза 8.6(а), Комисията провежда
едно или повече закрити заседания за отваряне, разглеждане и оценка на Предложенията и
за класиране на Офертите в съответствие с чл. 101 от Закона за концесиите.

8.8

8.9

(a)

Комисията определя дали Обвързващите предложения, отворени по време на
откритото заседание съгласно Клауза 8.6 (Обвързващи предложения), и
Предложенията съответстват по същество на изискванията, заложени в
Документацията за Концесията и в Закона за концесиите.

(b)

Офертите, за които е установено, че не отговарят на условията за разглеждане
съгласно Клауза 8.10 (Решение да не се оценяват Оферти), и след като в
определения от Комисията срок не са били предоставени изисканите от Комисията
разяснения и/или допълнителните доказателства за заявените в Офертата
обстоятелства и/или не са отстранени техническите нерадовности в Предложението,
се изключват от оценяване, като съобщение за това изключване се изпраща на
съответния Участник с Решението за определяне на концесионер по Клауза 9.3
(Уведомление за възлагане).

Оценка на Техническото предложение
(a)

Комисията пристъпва към подробната оценка на документите, подадени в
съответствие с Приложение 3 (Съдържание на Заявленията и Офертите), Част 3
(Предложение), за да определи дали тези документи отговарят на изискванията на
Приложение 4 (Изисквания към Офертите и оценка) и Приложение 5 (Минимални
технически изисквания).

(b)

Техническите предложения се оценяват въз основа на Разработките и съответните
точки от оценката в съответствие с Приложение 4 (Изисквания към Офертите и
оценка), Част 3, където са определени критериите и методите за оценка на
Техническото предложение.

Оценка на Финансовото предложение
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(a)

Комисията извършва оценката на Размера на Годишното концесионно
възнаграждение, посочено в Обвързващите предложения и Финансовите
предложения към Офертите, допуснати до оценяване съгласно Клауза 8.7(b). В
случай на несъответствия в сумата, предложена като Годишно концесионно
възнаграждение в Обвързващото предложение и във Финансовото предложение,
определяща е сумата, посочена в Обвързващото предложение.

Размер на Годишното концесионно възнаграждение
(b)

В Обвързващото предложение и във Финансовото предложение Участниците
посочват Предложеният размер на Годишното концесионно възнаграждение.
Проектът на Концесионен договор предвижда, Размерът на Годишното концесионно
възнаграждение, платимо за всяка Година от Концесията, следва да бъде по-високото
от (A) сумата на Годишното концесионно възнаграждение, предложено с Офертата
на Участника, и (B) сумата, определена като процент от Общия размер на Общите
приходи от Концесията (както са дефинирани в проекта на Концесионния договор).

В Приложение 4 (Изисквания към Офертите и оценка), Част 2 и Част 3, са определени
критериите и методите за оценка на Финансовите предложения.
Първоначално концесионно възнаграждение
(c)

Участниците следва да са запознати, че съгласно Документацията за Концесията и
Концесионния договор, в случай на възлагане на Концесията, Концесионерът се
задължава да плати на Концедента на или преди Началната дата на Концесията
Първоначално концесионно възнаграждение.
Първоначалното концесионно възнаграждение е в размер на Euro 281,210,535
(двеста осемдесет и един милиона двеста и десет хиляди петстотин тридесет и пет)
Евро без ДДС, като за него не се изисква оферта от страна на Участниците.

8.10

Решение да не се оценяват Оферти
(a)

(b)

Съгласно чл. 102 от Закона за концесиите, Комисията няма да приеме като допустима
оценка Оферта на Участник, който в срока, определен от Комисията съгласно чл.
101, ал. 4 от Закона за концесиите:
(i)

не е отстранил техническите нередовности в Предложението, или

(ii)

не е представил на Комисията поискани разяснения или представените
разяснения не са достатъчни за оценка на Офертата, или

(iii)

не е представил на Комисията поискани допълнителни доказателства.

Комисията също така не оценява Оферта в следните случаи:
(i)

за която при извършена проверка е установено, че участникът е представил
невярна информация или неистински, преправен или с невярно съдържание
документ;

(ii)

когато Офертата не отговаря на едно или повече изисквания, определени в
Документацията за Концесията;
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8.11

(iii)

Офертата съдържа разработки и информация, които не съответстват на
критериите за възлагане, посочени в Приложение 4 (Изисквания към
Офертите и оценка), Част 3;

(iv)

Офертата е представена в нарушение на изискванията на Клауза 7 (Подаване
на Заявления и Оферти).

Общи разпоредби относно отварянето на Офертите
Корекции на аритметични грешки
(a)

Аритметични грешки в Офертите, ако има такива, ще бъдат коригирани на следната
база: ако има несъответствия между думи и цифри, се дава предпочитание на сумата,
изразена с думи, за което се уведомява участника по реда, възприет в тази
документация. Ако Участникът не приеме корекцията на грешките, Комисията
отхвърля Офертата и усвоява съответната Гаранция за участие.

Поверителност на Оценката
(b)

Информацията, свързана с разглеждането, разясненията, допълнителните
доказателства за заявените в офертата обстоятелства, документите, с които се
отстраняват доруснати техничеси нередовности в Предложението, оценката и
сравняването на Офертите за възлагането на Концесията няма да бъдат разкривани
пред Участниците или пред всякакви други лица, които официално нямат отношение
към такава процедура, преди официалното обявление за възлагането на Концесията.
Всякакво усилие от страна на Участник да повлияе върху обработката на Офертите
или вземането на решения от страна на Комисията, е основание аз изключване на
участника и усвояване на неговата Гаранция за участие съгласно клауза 6.3(g)(iv).

Разяснения по Офертите
(c)

За да подпомогне разглеждането, оценката и класирането на Офертите, Комисията
може да поиска разяснения от страна на съответен Участник, свързани с който и да
е аспект от неговата Оферта. Всякакви въпроси или искане за разяснения или
обяснение (и отговорът на Участника на същите) се подават в писмена форма в
рамките на посочения от Комисията срок (който не може да е по-кратък от три (3)
Работни дни), но няма да се изисква, предлага или разрешава промяна на Офертата.

(d)

Разяснения, представени от Участника във връзка с неговата Оферта без поискване
от Комисията, няма да се вземат предвид.

Контакти с Комисията
(e)

От момента на отваряне на Офертите до момента на възлагане на Концесията, ако
някой Участник желае да контактува с Комисията, същият трябва да направи това в
писмен вид съгласно Клауза 5.6 (Уведомления и комуникация).

(f)

Ако Участник се ангажира пряко или косвено с каквато и да било корупционна или
измамна практика спрямо Концедента и/или Комисията, или съответни техни
членове, съветници, служители, консултанти или агенти, или другояче, свързано с
възлагането на Концесията, тогава Офертата на Участника и, ако е приложимо,
съответното възлагане, ще бъдат отменени, а Гаранцията за участие ще бъде усвоена,
във всеки случай без да се засяга какъвто и да е иск на Концедента за произтичащи
щети, както и без да се засягат каквито и да било наказателни и/или
административни процедури (или други) в Република България и всякакви
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приложими санкции, които включват, но не се ограничават, до изключването на
Участника от бъдещи процедури за възлагане в България в съответствие с
Българското законодателство.
9.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР

9.1

Критерии за определяне на Концесионер
Критериите за определяне на Концесионер са определени в Част 3 на Приложение 4
(Изисквания към Офертите и оценка). Участникът, който след приключване на
процедурата, описана в Клауза 8 (Отваряне и разглеждане на Заявленията и Офертите), и
оценката съгласно критериите, посочени в Част 3 на Приложение 4 (Изисквания към
Офертите и оценка), е класиран на първо място, се определя за концесионер

9.2

9.3

9.4

Решение за определяне на Концесионер
(a)

След приключването на процедурата за оценяване, посочена в Клауза 8 (Отваряне и
разглеждане на Заявленията и Офертите), в съответствие с чл. 104 от Закона за
концесиите Комисията приключва протокола за разглеждането и оценяването на
Офертите и класирането на Участниците, който се представя на Концедента заедно
с проект на решение за определяне за Концесионер на Класирания на първо място
Участник.

(b)

Концедентът приема решение за определяне за Концесионер на Класирания на
първо място Участник не по-късно от деветдесет (90) дни от датата на отваряне на
Заявленията („Решение за определяне на Концесионер).

Уведомление за определяне на Концесионер
(a)

Копие от Решението за определяне на Концесионер и копие от протокола, които са
посочени в Клауза 9.2 (Решение за определяне на Концесионере) по-горе, се
предоставят на всички Участници с уведомление в съответствие с чл. 119 от Закона
за концесиите.

(b)

В уведомлението се посочват, наред с останалото, класирането на Участниците,
Класираният на първо място Участник и Класираният на второ място Участник.

Подписване на Концесионен договор
(a)

Концесионният договор се сключва между Концедента и:
(i)

Класирания на първо място Участник, ако той е индивидуален участник, при
условие да бъде местно лице на Европейския съюз или Европейското
икономическо пространство, и ако реши да не учредява Проектно дружество,
или

(ii)

ако Класираният на първо място Участник е (i) индивидуален Участник,
който реши да учреди Проектно дружество, (ii) индивидуален Участник,
който избере правото, предоставено в Клауза 4.1(f) (Участници) или (iii)
индивидуален Участник, който не е местно лице на Европейския съюз или
Европейското икономическо пространство, или (iv) Консорциум – от
Проектното дружество, което следва да бъде учредено преди подписването
на Концесионния договор съгласно Клауза 9.5 (Проектно дружество).
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Класираният на първо място Участник или, според случая, Проектното дружество,
при подписване на Концесионния договор се определя като Концесионер и действа
и поема такива функции съгласно Концесионния договор, Закона за концесиите и
приложимото законодателство.
(b)

Концесионният договор се сключва между Концедента и Концесионера в срока,
определен в Решението за определяне на концесионер, в съответствие с чл. 120 от
Закона за концесиите, във формата и съдържанието на проекта, публикуван по
партидата на тази процедура в НКР и на Интернет страницата на Проекта.
Концесионният договор се подписва от упълномощените лица на съответните страни
в три (3) идентични екземпляра. В случай на обжалване на Решението за определяне
на Концесионер, срокът, посочен в Решението за определяне на концесионер,
започва да тече от датата на влизане в сила на решението за определяне на
концесионер или определение, с което е допуснато предварително изпълнение на
това Решение за определяне на концесионер.

(c)

През периода от Решението за определяне на Концесионер до изтичането на срока,
посочен в Решението за определяне на Концесионер, Концедентът и Класираният на
първо място Участник се срещат редовно, за да финализират Концесионния договор.
Без да се засяга параграф 9.4(а) по-горе, няма да се провеждат преговори по
Концесионния договор и/или финансовите въпроси, нито ще се правят модификации
на Концесионния договор. Единствено могат да се коригират грешки, да се допълва
липсваща информация и да се отстраняват несъответствия, които могат да попречат
на успешното завършване и изпълнение на Концесията, и само до степента, до която:
(i) те са необходими, за да се постигнат или да не се повлияе негативно върху
постигането на целите на Концедента, (ii) те са необходими, за да осигурят
съгласуваност, функционалност и яснота на разпоредбите на Концесионния договор,
но при условие, че не променят или модифицират същността на договорните права
и задължения на страните, както са уредени в проекта на Концесионния договор, (iii)
те не оказват влияние върху законните права и интереси на Република България
и/или Концедента, и (iv) те са разумно приемливи и изпълними в съответствие с
добрата индустриална практика за подобни проекти. Концедентът има правото да
приеме или отхвърли, по негово абсолютно усмотрение, всякакви такива
предложени изменения и допълнения.

(d)

В съответствие с чл. 21, ал. 5 от Закона за концесиите и Указанието, акционерът
/съдружникът (акционерите/съдружниците) в Проектното дружество заедно и
поотделно с Проектното дружество носят отговорност пред Концедента за всяко
задължение на Проектното дружество, което възниква от или във връзка с
Концесионния договор, като тази отговорност ще бъде ограничена до размера на
минималната капиталова инвестиция, посочен в Клауза 12.1.2 от Концесионния
договор.
За
тази
цел
се
изисква
акционерът/съдружникът
(акционерите/съдружниците) в Концесионера да предостави(ят) Ангажимента на
Акционерите по образеца на Приложение 11а към Концесионния договор като
Предварително условие преди Началната дата на Концесията.

(e)

В срок до 15 (петнадесет) дни от сключването на Концесионния договор
Класираният на първо място Участник заплаща на Международната финансова
корпорация, в съответствие с Клауза 2.2. от Концесионния договор, възнаграждение
за възстановяване на разходите по Процедурата за определяне на концесионер и
възлагане на Концесия в размер на 1,420,000 (един милион четиристотин и двадесет
хиляди Евро (“Възнаграждение за възлагане”).

(f)

Класираният на първо място Участник трябва да осигури оставането на неговата
Гаранция за участие в пълно действие до представянето на Гаранцията за изпълнение
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на Строителните дейности и Задължителните капиталови разходи и Гаранцията за
дейността в съответствие с Концесионния договор. По-конкретно, всеки Участник
се задължава, ако бъде уведомен, че е определен за Концесионер, да удължи
първоначалния срок на валидност на Гаранцията за участие, колкото е необходимо
и / или изискано от Концедента. Гаранцията за участие се освобождава, след като
Концедентът получи Гаранцията за изпълнение на Строителните дейности и
Задължителните капиталови разходи и Гаранцията за дейността. Гаранцията за
участие на Класирания на второ място Участник и на другите Участници се
освобождава в съответствие с Клаузи 6.3(е) и 6.3(d).
9.5

9.6

Проектно дружество
(a)

Ако е учредено съгласно Клауза 9.4(a)(ii), Проектното дружество трябва да отговаря
на следните изисквания: (i) да бъде учредено в Република България под формата на
търговско дружество; (ii) уставът му да предвижда, че то има право само да
извършва дейностите, които се изискват съгласно Концесионния договор, и (iii) ако
е учредено от членовете на Консорциум, освен ако изискванията за експлоатация на
летище са изпълнени чрез Трето лице в съответствие с Клауза 4.2(с) и Клауза 6.2
(Представяне на доказателства от Трети лица), уставът следва да отговаря на
изискванията на Клауза 4.2(а).

(b)

На или преди Началната дата на Концесията Проектното дружество трябва да бъде
капитализирано в съответствие с Клауза 12.1.2 от Концесионния договор.

Доказване на липсата на основания за изключване преди подписване на Концесионен
договор
(a)

За доказване на липсата на основания за изключване, Класираният на първо място
Участник представя:
(i)

за обстоятелствата по чл. 60, ал. 2 т. 1 от Закона за концесиите – свидетелство
за съдимост;

(ii)

за обстоятелството по чл. 60, ал. 2 т. 2 от Закона за концесиите –
удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по
седалището на Концедента и на Участника;

(iii)

за обстоятелствата по чл. 60, ал. 2 т. 7 от Закона за концесиите –
удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията, когато Комисията не
е в състояние да го набави, или от компетентния орган, съгласно
законодателството на участника.

(b)

Когато Класираният на първо място Участник е чуждестранно лице, той представя
съответния документ по параграф 9.6(а) по-горе, издаден от компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която Участникът е установен.

(c)

В случаите по параграф 9.6(b) по-горе, когато в съответната държава не се издават
документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички
обстоятелства, Участникът представя декларация, ако такава декларация има правно
значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато такава
декларация няма правно значение, Участникът представя официално заявление,
направено пред съответен компетентен орган в съответната държава, в зависимост
от декларираното обстоятелство.
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9.7

(d)

Когато Участник в Процедурата за определяне на концесионер и възлагане на
Концесия е Консорциум (или друга форма на сдружаване на Икономически
оператори), документите, посочени в параграф 9.6(а) по-горе се представят за всеки
член на Консорциума (съответната друга форма на сдружаване).

(e)

Изискването за представяне на документи по параграф 9.6(а)(i) по-горе се отнася за
Участника, членовете на неговия управителен или надзорен орган, или лицата, които
имат правомощия да представляват, да вземат решения или да упражняват контрол
в рамките на тези органи на Участника, съответно по отношение на всеки член на
Консорциум или друга форма на сдружаване.

(f)

Документите по параграф 9.6(а) по-горе се представят и за всеки Подизпълнител и
всяко Трето лице по смисъла на чл. 63 от Закона за концесиите, посочени в
Заявлението и Офертата.

(g)

Концедентът няма право да изисква представянето на документите по параграф
9.6(а) по-горе, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен
регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния
орган на Концедента по служебен път.

Неподписване на Концесионен договор или неосигуряване на Гаранциите за
изпълнение
(a)

Ако Класираният на първо място Участник не успее да спази разпоредбите на
Клауза 9.4(а) във връзка с подписването на Концесионния договор, Концедентът
има право да усвои Гаранцията за участие на Класирания на първо място Участник,
както и да предприеме други мерки съгласно Българското законодателство. След
това Концедентът има право, по собствено усмотрение, да възложи Концесията на
Класирания на второ място Участник. В този случай, Концедентът уведомява
Класирания на второ място Участник за неговото избиране чрез писмено известие
(„Уведомление за избор на Втория участник“). От и след датата на получаване на
Уведомлението за избор на Втория участник, Класираният на второ място Участник
получава статута на Класиран на първо място Участник и следва да изпълни
изискванията на Клауза 9.4 (Подписване на Концесионен договор) по-горе.

(b)

В случай че Концедентът предостави Уведомление за избор на Втория участник на
Класирания на второ място Участник, последният удължава срока на валидност на
своята Гаранция за участие до дата, която е не по-ранна от датата на предоставяне
на Гаранцията за изпълнение на Строителните дейности и Задължителните
капиталови разходи и Гаранцията за дейността в съответствие с Концесионния
договор.

(c)

Ако Класираният на второ място Участник не подпише Концесионния договор,
Концедентът има право да усвои Гаранцията за участие на Класирания на второ
място Участник и да прекрати Процедурата за определяне на концесионер и
възлагане на Концесия.

10.

ПРИЛОЖИМА УРЕДБА И ПРАВНА ЗАЩИТА

10.1

Приложими закони и правила
(a)

Процедурата за определяне на Концесионер се провежда в съответствие със Закона
за концесиите и Решението, включително одобрените с него Обявление за
Концесията и Документацията за Концесията, и всички други действащи и
35

приложими разпоредби.

11.

(b)

Когато подготвят своите Заявления и Оферти, Участниците трябва да вземат
предвид всяко приложимо законодателство и правила, включително, но без да се
ограничава до, приложимите регламенти, директиви и решения на Европейския
съюз, по отношения на данъците и други публични задължения, въпросите за
заетостта, условията при трудови правоотношения, безопасните и здравословни
условия на труд. Всички приложими закони и други нормативни актове могат да
бъдат открити в съответните публикации в Държавен вестник на Република
България и Официалния вестник на Европейския съюз.

(c)

Настоящата Документация за Концесията се урежда от правото на Република
България. Всякакъв спор, различие или противоречие от какъвто и да било характер,
възникващи по или във връзка с настоящата Документация за Концесията, се
разрешават съгласно Българското законодателство.

КРАЙ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР
(a)

Процедурата за определяне на концесионер приключва в деня, в който Решението за
определяне на концесионер или решение за прекратяване на Процедурата за
определяне на концесионер става окончателно и влязло в сила съгласно Българското
законодателство.

(b)

След като Процедурата за определяне на концесионер приключи или бъде
прекратена в съответствие с Документацията за Концесията, Концедентът ще върне
всички неотворени Заявления и Оферти на съответните Участници, като ги
предостави за получаване от Участниците на мястото за подаване на Заявленията и
Офертите, посочено в Приложение 1 (Офертен информационен лист). В случай че
Участниците не се явят да получат тези документи в срок от 20 (двадесет) дни след
Уведомлението за възлагане или уведомление за прекратяване на Процедурата за
възлагане, Комисията има право да ги унищожи или да ги задържи, без да носи
отговорност.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОФЕРТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
Следните данни за Процедурата за определяне на Концесионер, представляват част от
Документацията за Концесията.
1

Наименование на
Концесията

Концесия за строителство на обект „Гражданско летище за
обществено ползване София – публична държавна
собственост“

2

Наименование на
Концедента

Министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията

3

Адрес и друга
Министерство на транспорта, информационните технологии и
информация за връзка с съобщенията на Република България ул. „Дякон Игнатий“ № 9,
Концедента и Комисията София, Република България
Тел./Факс: 02/9409 419; ф. 02 9885149
Интернет адрес: www.mtitc.government.bg; www.concessionsof.bg
Email: questions@concession-sof.bg

4

Лице за контакт с
Комисията

Лице за контакт: Албена Лазарова
E-mail:
Тел./Факс: 02/9409 419; ф. 02 9885149
Адрес на ел. поща: alazarova@mtitc.governmnet.bg

5

6

Адрес за подаване на
Заявления и Оферти,
Изменения на Заявления
и Оферти, Оттегляне на
Заявления и Оферти

Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията на Република България, ул. Дякон Игнатий № 9,
ет. 10, стая 1007/1011, София, Република България
Email: questions@concession-sof.bg

Обявление за Концесията Обявление № 2018/S 127-290417
по Процедурата за
определяне на
концесионер и възлагане
на Концесия,
публикувано в
„Официален вестник“ на
Европейския съюз
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7. Партида на Обявление за No. 111-2/05.07.2018 г.
откриване на процедурата,
публикувано в
Национален концесионен
регистър

8

Интернет страница на
Проекта

9

Език на Процедурата за Съгласно Клауза 6.5 (Език на Процедурата за определяне на
определяне на
концесионер и възлагане на Концесията и на Заявленията и
концесионер и възлагане Офертите)
на Концесия и
Заявленията и Офертите

10

Валута на Офертата

Евро

11

Валута на Гаранцията за
участие

Евро

12

Срок на валидност на
Офертата

360 календарни дни от Крайния срок за подаване на Заявления и
Оферти, освен ако е удължен в съответствие с настоящата
Документация за Концесията

13

Брой на копията на
Заявлението и Офертата

В съответствие с Клауза 7 (Подаване на Заявлението и
Офертата)

14

Краен срок за подаване
на Заявления и Оферти

05.02.2019 г., до 16:30 часа българско време,

Място, дата и час за
отваряне на Офертите

Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията на Република България, ул. „Дякон Игнатий“ №
9, ет. 3, зала № 3, София, Република България, София,
Република България

15

www.concession-sof.bg

ет. 10, стая 1007/1011 на МТИТС

Дата и час за отваряне на Офертите:
01.03.2019 г., 09:30 часа българско време
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16

График на Процедурата
за определяне на
концесионер
(промените в графика на
Процедурата за
определяне на
концесионер и възлагане
на Концесия ще бъдат
съобщени на
Участниците съгласно
Клауза 5.6 (Уведомления
и комуникация) от
Документацията за
Концесията)

ДЕЙСТВИЕ

Публикуване на Обявлението за
Концесията и откриване на
Процедурата за определяне на
концесионер и възлагане на концесия
Публикуване на Обявление за
поправка
Публикуване на Обявление за
поправка
Публикуване на Обявление за
поправка

ДАТА

5 юли 2018 г.

6 октомври 2018 г.
9 ноември 2018. г.
26 декември 2018 г.

Последен ден за подаване на искане за
разяснения, съгласно клауза 5.2(а)

22.01.2019 г.

Последен ден за публикуване на
отговори на исканията за разяснения,
съгласно Клауза 5.2(b)

30.01.2019 г.

Краен срок за подаване на Заявления и
Оферти

до 16:30 часа българско
време на 05.02.2019 г.
виж т.14 по-горе

Отваряне на Заявленията
(закрито заседание)

Отваряне на Офертите
(открито заседание)

На 06.02.2019 г. от 09:00
часа българско време,
адрес: МТИТС, зала 3

На 01.03.2019 г. от
09:30 ч. българско време,
адрес: МТИТС, зала 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОПИСАНИЕ НА КОНЦЕСИЯТА
Част 1: Описание на Обекта на Концесията
Част 2: Документи за собственост
Част 3: Описание на Строителните дейности и Услугите, свързани с предмета на
Концесията, и на условията на Концесията
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ЧАСТ 1
ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА
ОБЕКТ НА КОНЦЕСИЯТА
I. Общо представяне на Летище София
Обект на Концесията е „Гражданско летище за обществено ползване София“ –
публична държавна собственост („Летище София“ или „Летището“).
Летище София е най-голямото международно летище на територията на Република
България и е разположено на около 10 км източно от центъра на столицата – град София.
Над 35 авиокомпании изпълняват редовни пътнически или товарни полети, както и
сезонни туристически програми до и от София. През 2017 г. летището е обработило общо 6 490
096 пътници, което е с 30,3% повече в сравнение с 2016 г. Регистрирани са общо 57 673
самолетодвижения. Летище София е обработило общо 20 876 тона товари и пощенски пратки. В
списъка на водещите авиокомпании са Wizz Air (с 31,5% пазарен дял), Ryanair (22,2%), Bulgaria
Air (15,4%), Lufthansa (6,9%%) и Austrian Airlines (4,3%). Топ дестинациите за 2017 са били
Лондон, Милано, Варна, Рим, Амстердам, Брюксел и Мадрид. Лятното разписание на Летище
София за 2018 г. предлага избор от директни пътнически полети до 75 дестинации в Европа и
Близкия Изток.
Понастоящем Летище София разполага с два терминала:
Терминал 2
По-новият терминал е Терминал 2 с капацитет до 2,6 млн. пътника годишно. Терминалът
е открит на 27.12.2006 г., а през декември 2013 г. е завършено неговото разширение в северна
посока, което позволява допълнително увеличение на неговия пътнически капацитет от около
200 000 годишно. Централната сграда е с разгъната застроена площ 56 500 кв. м. и с галерия дълга
200 м. Сградата на терминала разполага със 7 пътнически ръкава. Вертикално достъпът до нивата
се осъществява с 12 броя асансьори и 7 броя ескалатори. С топли връзки (пасажи) се осъществява
връзката на централната сграда с 4-те етажа на покрития обществен паркинг – гараж с 800
паркоместа.
Терминал 2 разполага с търговски зони на обща площ от 4000 кв. м., предлагащи на
пътуващите разнообразни услуги – ресторанти, кафе-барове, магазини, туристически и рент-акар услуги, банкови офиси и бюра за обмяна на валута.
Автоматизираната система за сортиране на пътнически багажи с 4-степенна проверка по
сигурност, 34-те гишета за регистрация, модерната летищна информационна система са само част
от съоръженията, осигуряващи ниво на обслужване „С“ за 2500 пътника в час „пик”.
Терминал 1
По-старият пътнически терминал е Терминал 1, разположен върху площ от 15 000 кв. м.,
с капацитет до 1,8 млн. пътници годишно. Построен през първата половина на ХХ век, като
впоследствие е многократно разширяван и дострояван, и основно реновиран през 2000 г.
Терминал 1 предлага удобен достъп, опростени процедури, но по-ниско ниво на обслужване в
час пик.
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Карго зона
Летище София разполага с карго зона с обща площ 14 600 кв. м. и 2 карго терминала с
общ капацитет 20 000 т годишно.
Пистова система
На 31 август 2006 г. на Летище София е въведена в експлоатация нова пистова система.
Новата писта за излитане и кацане е изнесена на 210 м. северно от предишната, а източният край
на дългото 3600 м. съоръжение прехвърля коритото на река Искър по специално изграден мост.
Допълнително са изградени нови скоростни и свързващи пътеки за рулиране, които осигуряват
22 самолетни движения на час при висока степен на безопасност. Аеронавигационното
оборудване на пистовата система осигурява възможност за кацане в условия на намалена
видимост при Категория ІІІВ от 2013 г. по стандарти на ИКАО. Старата писта за излитане и
кацане се използва като пътека за рулиране.
Други съоръжения
Летище София е осигурено с паркинги за автомобили, които са на разположение 24 часа
в денонощието. Намират се непосредствено пред терминалните сгради. Паркингът на Терминал
1 е открит тип с капацитет 400 паркоместа. Паркингът на Терминал 2 е покрит и е свързан чрез
топла връзка с обществените зони на заминаване и пристигане. Капацитетът му е 800 паркоместа.
Изградени са две антиобледенителни площадки, които създават условия за
централизиране на тези процедури през зимния сезон, а през април 2009 г. е завършен и строежът
на шумозащитен екран на площадката за изпробване на самолетни двигатели. С неговото
изграждане, както и с централизирането на процедурите по антиобледенителна обработка на
въздухоплавателни средства, настоящият оператор на Летището изпълнява социален ангажимент
по отношение на жилищните райони най-силно засегнати от непосредствената оперативна
дейност на Летището.
Също през 2009 г. е завършено интегрирането на Терминал 2 като приемна сграда към
прилежащите терени. Чрез преустройство на стара каменна кариера и при запазване на
естествените характеристики на местността, част от която е река Искър, се създава паркова среда.
Паркът на Летище София, Т2 е разположен североизточно от сградата на Терминал 2 върху площ
от 365 дка, а изградените зони за отдих и разходки, алейна мрежа, амфитеатър и естественото
езеро превръщат Парка на Летище София, Т2 в алтернативна сцена за провеждане на културни
събития.
Летище София разполага с редица други съоръжения, в частност такива, свързани с
техническата инфраструктура, подробно описани в Част Б (Описание на Обекта на Концесията).
Аеронавигационно обслужване
Аеронавигационното обслужване на Летище София понастоящем се извършва от
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД). През декември 2012
г. е открита новата летищна контролна кула на ДП РВД. Изградена върху разгъната застроена
площ от 2 400 кв. м. и с височина 50 м, разположеното на запад от Терминал 2 съоръжение е в
съответствие с най-модерните тенденции в Европа и е с експлоатационен живот от над 40 години.

Наземно обслужване
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На Летище София е осигурено предоставянето на всички дейности по наземно
обслужване (ДНО), като понастоящем лицензирани оператори по наземно обслужване,
опериращи на Летището, са:
за всички ДНО, с изключение на техническо обслужване на въздухоплавателни
средства и обслужване на бордния бюфет – настоящия оператор Летище София ЕАД
(представен по-долу);
за обработка на багажи – „Голдеър Хендлинг България“ ООД и „Суиспорт
България“ АД;
за перонно обслужване на въздухоплавателни средства – „Голдеър Хендлинг
България“ ООД и „Суиспорт България“ АД;
за обслужване на въздухоплавателните средства с горива и масла – „Лукойл
Ейвиейшън България“ ЕООД и „Суиспорт България“ АД; и
за обработка на товари и поща – „Авиейшън сървисиз България“ ООД, „Голдеър
Хендлинг България“ ООД, „Ди Ейч Ел Експрес България“ ЕООД, „Ин Тайм“ ООД, „Карго
хендлинг Сървисиз“ ООД, „ОРБИТ“ ЕООД, „ТНТ България“ ЕООД.
Достъп до Летището – обществен транспорт
От 2015 г. е въведена в експлоатация Метростанция „Летище София“. Изходът ѝ е
непосредствено пред Терминал 2, като във времето от 7 до 19 ч. има трансферни автобуси до
Терминал 1 и обратно през 30 минути. Линия 1 на столичното метро свързва Летище София с
центъра на града и осигурява пряка транспортна връзка на Летището до големите жилищни
комплекси в непосредствена близост - „Дружба“ и „Младост“, както и до по-отдалечените такива
в западна посока – ж.к. „Западен парк“ и „Люлин“.
Връзка с железопътния транспорт е възможна и чрез отстоящата на две метроспирки от
Летище София метростанция „Искърско шосе“. На едноименната спирка се прави връзка с
влаковете по направленията София – Пловдив и София - Карлово.
Връзка между Терминали 1 и 2 и центъра на град София се осъществява и с автобуси на
градския транспорт – автобусни линии № 84 и № 184, а автобусна линия № 384 осигурява достъп
до летище София – Терминал 2 от жк „Дружба“ и обратно.
От началото на 2018 г. е завършена и пусната в движение нова пътна връзка: естакадата,
свързваща Терминал 2 и бул. „Брюксел“, чрез която се осигурява по-бърз директен достъп до
центъра на града чрез автомобил.
Настоящ оператор
Понастоящем Летище София се управлява и експлоатира от „Летище София“ ЕАД
(ЕИК 121023551), еднолично акционерно дружество с едноличен собственик на капитала –
българската държава, чиито права и задължения се упражняват от Министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията („Летище София ЕАД“ или „Настоящият
оператор“).
Настоящият оператор извършва следните основни дейности:
(1) Всички дейности на летищен оператор по чл. 16л, ал. 5 от ЗГВ, въз основа на
лиценз за летищен оператор, издаден на основание чл.48в, ал. 1 от ЗГВ;
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(2) Осъществява функциите на летищна администрация на Летище София, посочени
в чл. 48а, ал. 3 от ЗГВ, които са му възложени от Министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията на основание чл. 43д и чл. 48а, ал. 4 от ЗГВ;
(3) Определя и събира летищните такси по чл. 120 ал. 1 от ЗГВ, като понастоящем
тези такси са публични вземания и постъпленията от тях не са приходи на оператора, а се водят
като разчети с МТИТС;
(4) Извършва дейности по наземно обслужване, въз основа на лицензи за оператор
по наземно обслужване, издадени на основание чл. 48д, ал. 3 от ЗГВ.
(5)

Извършва други търговски дейности, в т.ч.:

Безмитна търговия – съгласно Закона за безмитната търговия, въз основа на
безсрочен лиценз;
-

Търговия на дребно в магазини;

-

Експлоатация и отдаване под наем на паркинги;

-

Отдаване под наем на площи, помещения и рекламоносители.

Удостоверения, сертификати и лицензи, свързани с Обекта на Концесията и
извършваните на него дейности
За Летище София е издадено Удостоверение за експлоатационна годност №
1/30.10.2016 г., на основание чл. 44, ал. 2 от ЗГВ и чл. 16 от Наредба № 20 от 2006, с което се
удостоверява, че Летище София отговаря на изискванията на нормативната уредба на
гражданското въздухоплаване в Република България и е годно за експлоатация от
въздухоплавателни средства код „Е” по класификацията на ИКАО, като летище за обществено
ползване на международни и вътрешни превози на пътници и товари. Удостоверението последно
е заверено от ГД „ГВА“ на 29.11.2017 г. и подлежи на заверка всяка година, след извършване на
проверка от ГД „ГВА“.
На основание чл. 48в, ал. 1 от ЗГВ, на „Летище София“ ЕАД е издаден Лиценз за
летищен оператор № 1/30.10.2016 г., с който се удостоверява, че Дружеството отговаря на
изискванията на чл. 48г от ЗГВ и условията за лицензиране, определени с Наредба № 20 от 2006.
На „Летище София“ ЕАД, на основание Регламент 216/2008 и Регламент 139/2014, е
издаден Сертификат № BGLBSF-001 от 29.12.2017 г., с който се удостоверява, че Летище
София ЕАД е оправомощено да експлоатира и управлява Летище София, в съответствие с
Регламент 216/2008 и правилата за неговото прилагане, сертификационната основа, условията на
сертификата и Ръководството за експлоатация на Летището. Сертификатът е безсрочен.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗГВ има издадено Удостоверение за експлоатационна
годност № 1008 от 14.08.2018 г. за светотехническата система за кацане (СТС), намираща се
на Летище София. В тази връзка, на основание чл. 4, ал. 3 и 4 от Наредба 141/2002, на Летище
София ЕАД е издадено Удостоверение за одобрение № AGL-1 от 02.09.2016 г., с което се
удостоверява, че Дружеството е одобрено да поддържа СТС на Летище София.
На Летище София ЕАД на 30.10.2016 г. са издадени лицензи за оператор по наземно
обслужване за следните ДНО:
-

наземно администриране и надзор;

-

обслужване на пътници;
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-

обслужване на багажи;

-

обработка на товари и поща;

-

перонно обслужване на въздухоплавателни средства;

-

обслужване на въздухоплавателни средства;

-

обслужване на въздухоплавателни средства с масла и горива;

-

полетни операции и администриране на екипажите;

-

наземен транспорт.

Във връзка с ДНО, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗГВ и чл. 30, ал. 2 от Наредба № 20 от
2006, на Летище София ЕАД е издадено Удостоверение № 1У/15.07.2015 г. за експлоатационна
годност на свързани с наземното обслужване системи и съоръжения за обслужване на пътници,
обслужване и осигуряване на въздухоплавателни средства, товарене и разтоварване на багажи и
товари. Системите и съоръженията за наземно обслужване (ССНО).
На „Летище София“ ЕАД е издадено Свидетелство за Авиационен учебен център №
16 от 05.11.2007 г., издадено от ГД ГВА, на основание ЗГВ и Наредба № 27 от 31.03.2000 г. на
министъра на транспорта и съобщенията за авиационните учебни центрове, с което се
удостоверява компетентност на Авиационен учебен център при „Летище София“ ЕАД да
извършва обучение на авиационен персонал. Свидетелството е непрехвърляемо и е със срок на
валидност до 18.11.2019 г.
Летище София“ ЕАД е сертифицирано съгласно изискванията на Международната
организация по стандартизация (ISO) с издаването на сертификати по два стандарта: ISO
9001:2008 (Управление на качеството) и ISO 14001:2004 (Управление на околната среда).
Сертификатите по ISO 9001:2008 и по ISO 14001:2004 гарантират, че всички дейности,
осъществявани от „Летище София” ЕАД са насочени към ефективно управление на ресурсите и
непрекъснато повишаване на качеството на предлаганите услуги), фокусирано върху
удовлетворяване на нуждите на крайния потребител.
„Летище София“ ЕАД е сертифицирано по програмата на ACI EUROPE за акредитация
на летищата като въглеродно неутрални зони (Airport Carbon Accreditation), Ниво 2 – Намаляване
на въглеродните емисии. Летище София е първото и единствено до момента летище в страната
получило Сертификат за акредитация.
Във връзка с извършваните от Настоящия оператор търговски дейности, на негово
име са издадени редица други лицензи, разрешения и удостоверения, в т.ч. лиценз за извършване
на безмитна търговия, лиценз за управление на данъчен склад, разрешения за търговия с
тютюневи изделия и др.
Съществуващите лицензи, сертификати, разрешения и удостоверения са издадени
на името на настоящия оператор Летище София ЕАД и по правило са непрехвърляеми. При
възлагане на концесия, концесионерът ще следва да заяви и получи нови такива, след
удостоверяване на съответствие със съответните изисквания на правната уредба.
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II. Описание на Обекта на Концесията
Обектът на Концесията включва концесионна територия с обща площ 5 127 282 кв.м.,
която обхваща описаните по-долу поземлени имоти и части от поземлени имоти, както и
сгради и съоръжения, както следва:
1.

Описание на поземлени имоти и сгради – публична държавна собственост

1.1. Поземлен имот, намиращ се в град София, Столична община, област София, район
Слатина, с идентификатор 68134.709.9, с площ 2 072 572 (два милиона седемдесет и две хиляди
петстотин седемдесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, номер по предходен план:
квартал 2, парцел XI, при граници на имота по скица: съседни поземлени имоти №№
68134.709.55, 68134.709.10, 68134.8573.10, 68134.8573.11, 68134.8575.39, 68134.8575.27,
68134.8574.11, 68134.8574.12, 68134.8575.29, 68134.8574.323, 68134.709.242, 68134.8574.8,
68134.8575.12, 68134.8575.32, 68134.8574.6, 68134.8575.10, 68134.8574.7, 68134.709.64,
68134.8575.44, 68134.8575.42, 68134.709.195, 68134.709.63, 68134.709.8, 68134.709.430,
68134.709.7, 68134.709.54, 68134.709.68, 68134.709.67, 68134.709.66, 68134. 709.65., с
построенaта върху имота сграда, както следва:
1.1.1. Сграда с идентификатор 68134.709.9.1, със застроена площ от 186 кв.м., на един
етаж, с предназначение: сграда за енергопроизводство;
За поземления имот и сградата е съставен Акт за публична държавна собственост №
09084 от 11.04.2016 г. от Областния управител на област София-град.
1.2. Поземлен имот, намиращ се в гр. София, район Кремиковци, ул. „Кривински път“,
местност VII-38-I, с идентификатор 68134.8566.177, с площ 23 073 (двадесет и три хиляди и
седемдесет и три) кв. м., трайно предназначение на територията: територия на транспорта, начин
на трайно ползване: за летище, аерогара, при граници на имота по скица: съседни поземлени
имоти № № 68134.8576.8, 68134.8567.15, 68134.8566.83, 68134.8566.68, 68134.8566.279,
68134.8566.71, 68134.8566.85, 68134.8566.79, 68134.8566.284, 68134.8566.61, 68134.8566.10,
68134.8566.11, 68134.8566.12, 68134.8566.89, 68134.8566.91, 68134.8566.93, 68134.8566.37,
68134.8566.95, 68134.8566.97, 68134.8566.81, 68134.8566.19, 68134.8566.80, 68134.8566.96,
68134.8566.90, 68134.8566.94, 68134.8566.92, 68134.8566.86, 68134.8566.84, 68134.8566.175,
68134.8566.78, 68134.8566.176, 68134.8566.82, 68134.8567.11, 68134.8567.12, 68134.8567.14,
номер по предходен план: няма; за имота е съставен Акт за публична държавна собственост №
09085 от 11.04.2016 г. от Областния управител на област София-град.
1.3. Поземлен имот, намиращ се в гр. София, район Кремиковци, кв. „Враждебна“, с
идентификатор 68134.8573.11, с площ 667 626 (шестстотин шестдесет и седем хиляди,
шестстотин двадесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията: територия на
транспорта, начин на трайно ползване: за летище, аерогара, при граници на имота по скица:
съседни поземлени имоти № № 68134.709.10, 68134.8559.36, 68134.8560.2, 68134.8573.10,
68134.8559.13, 68134.8559.23, 68134.8560.3, 68134.8559.14, 68134.8560.4, 68134.8560.5,
68134.8559.34, 68134.8559.30, 68134.8559.16, 68134.8559.38, 68134.8559.32, 68134.8559.26,
68134.8560.12, 68134.8560.51, 68134.8560.53, 68134.8560.15, 68134.8560.16, 68134.8560.43,
68134.8560.45, 68134.8560.37, 68134.8560.39, 68134.8560.41, 68134.8560.49, 68134.8560.47,
68134.8560.23, 68134.8560.24, 68134.8560.54, 68134.8560.25, 68134.8560.27, 68134.8565.41,
68134.8565.40, 68134.8565.52, 68134.8565.53, 68134.8565.42, 68134.8565.7, 68134.8565.56,
68134.8565.6, 68134.8565.17, 68134.8565.16, 68134.8565.44, 68134.8565.46, 68134.8565.9,
68134.8565.50, 68134.8565.55, 68134.8571.54, 68134.8571.158, 68134.8571.156, 68134.8571.157,
68134.8571.55, 68134.8567.4, 68134.8567.6, 68134.8567.16, 68134.8567.17, 68134.8570.54,
68134.8570.50, 68134.8570.53, 68134.8570.34, 68134.8570.35, 68134.8570.36, 68134.8570.37,
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68134.8570.44, 68134.8570.42, 68134.8570.47, 68134.8570.46, 68134.8570.30, 68134.8570.19,
68134.8570.20, 68134.8570.5, 68134.8570.52, 68134.8570.40, 68134.8570.3, 68134.8588.14,
68134.8588.20, 68134.8588.18, 68134.8588.22, 68134.8588.21, 68134.8572.3, 68134.8572.2,
68134.8587.14, 68134.8572.42, 68134.8587.13, 68134.8572.1, 68134.8574.11, 68134.709.9, с
построените върху имота съоръжения, описани в акта за държавна собственост; номер по
предходен план: няма; за имота е съставен Акт за публична държавна собственост № 09086 от
11.04.2016 г. от Областния управител на област София-град.
1.4. Поземлен имот, намиращ се в град София, Столична община, област София, район
Слатина, с идентификатор 68134.709.65, с площ 490 (четиристотин и деветдесет) кв. м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг поземлен имот
за движение и транспорт, номер по предходен план: 130, при граници на имота по скица: съседни
поземлени имоти № № 68134.709.55, 68134.709.9, 68134.709.67, 68134.709.68, 68134.709.66; за
имота е съставен Акт за публична държавна собственост № 09087 от 11.04.2016 г. от Областния
управител на област София-град.
1.5. Поземлен имот с идентификатор 68134.709.67, намиращ се в град София,
Столична община, област София, район Слатина, с площ 66 (шестдесет и шест) кв. м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг поземлен имот
за движение и транспорт, номер по предходен план: 155; за имота е съставен Акт за публична
държавна собственост № 09088 от 11.04.2016 г. от Областния управител на област София-град.
1.6. Част от поземлен имот с размер 1 171 419 (един милион сто седемдесет и една
хиляди четиристотин и деветнадесет) кв. м. целият поземлен имот е с местонахождение в град
София, Столична община, област София, район Слатина, с идентификатор 68134.709.469 и с
площ 1 200 059 (един милион двеста хиляди петдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и
транспорт, номер по предходен план: квартал 2, парцел X, при граници на имота по скица:
съседни поземлени имоти № № 68134.709.11, 68134.709.12, 68134.709.15, 68134.709.16,
68134.709.18, 68134.709.19, 68134.709.463, 68134.8558.71, 68134.709.462, 68134.709.461,
68134.709.458, 68134.709.457, 68134.8573.10, 68134.8573.11, 68134.709.9, 68134.709.55,
68134.709.56, 68134.709.470, заедно с построените върху частта от имота сгради и съоръжения,
описани в акта за публична държавна собственост № 09139 от 14.05.2016 г., съставен от
областния управител на област София-град, както следва:
1.6.1. Сграда с идентификатор 68134.709.469.1, на един етаж, с предназначение: друг вид
производствена, складова, инфраструктурна сграда, със застроена площ 15 (петнадесет) кв. м.;
1.6.2. Сграда с идентификатор 68134.709.469.2, на един етаж, с предназначение: друг вид
производствена, складова, инфраструктурна сграда, със застроена площ 12 (дванадесет) кв. м.;
1.6.3. Сграда с идентификатор 68134.709.469.3, на един етаж, с предназначение: друг вид
производствена, складова, инфраструктурна сграда, със застроена площ 78 (седемдесет и осем)
кв. м.;
1.6.4. Сграда с идентификатор 68134.709.469.4, на един етаж, с предназначение: друг вид
производствена, складова, инфраструктурна сграда, със застроена площ 20 (двадесет) кв. м.;
1.6.5. Сграда с идентификатор 68134.709.469.5, на един етаж, с предназначение: сграда
със специално предназначение, със застроена площ 868 (осемстотин шестдесет и осем) кв. м.;
1.6.6. Сграда с идентификатор 68134.709.469.6, на един етаж, с предназначение: друг вид
производствена, складова, инфраструктурна сграда, със застроена площ 118 (сто и осемнадесет)
кв. м.;
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1.6.7. Сграда с идентификатор 68134.709.469.7, на един етаж, с предназначение: друг вид
производствена, складова, инфраструктурна сграда, със застроена площ 122 (сто двадесет и два)
кв. м.;
1.6.8. Сграда с идентификатор 68134.709.469.8, на един етаж, с предназначение: друг вид
производствена, складова, инфраструктурна сграда, със застроена площ 88 (осемдесет и осем) кв.
м.;
1.6.9. Сграда с идентификатор 68134.709.469.11, на един етаж, с предназначение: хангар,
депо, гараж, със застроена площ 1324 (хиляда триста двадесет и четири) кв. м.;
1.6.10.
Сграда с идентификатор 68134.709.469.12, на един етаж, с предназначение:
друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, със застроена площ 59 (петдесет и
девет) кв. м.;
1.6.11.
Сграда с идентификатор 68134.709.469.13, на един етаж, с предназначение:
друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, със застроена площ 54 (петдесет и
четири) кв. м.;
1.6.12.
Сграда с идентификатор 68134.709.469.14, на един етаж, с предназначение:
друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, със застроена площ 35 (тридесет и
пет) кв. м.;
1.6.13.
Сграда с идентификатор 68134.709.469.15, на един етаж, с предназначение:
промишлена сграда, със застроена площ 453 (четиристотин петдесет и три) кв. м.; За тази сграда
(Стартово обслужване и център за информация и координация) е приложен анкетен лист, и схема
на отделните обекти.
1.6.14.
Сграда с идентификатор 68134.709.469.16, на един етаж, с предназначение:
хангар, депо, гараж, със застроена площ 90 (деветдесет) кв. м.;
1.6.15.
Сграда с идентификатор 68134.709.469.24, на един етаж, с предназначение:
друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, със застроена площ 30 (тридесет)
кв. м.;
1.6.16.
Сграда с идентификатор 68134.709.469.26, на един етаж, с предназначение:
друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, със застроена площ 18
(осемнадесет) кв. м.
1.6.17.

Съоръжение – шумозащитен екран, с координати на гранични точки:

Y = 8505168.369 X = 4603161.411
Y = 8505161.398 X = 4603167.812
Y = 8505119.805 X = 4603170.880
Y = 8505085.231 X = 4603168.701
Y = 8505079.530 X = 4603105.220
Y = 8505113.235 X = 4603096.890
Y = 8505158.515 X = 4603092.584
Y = 8505162.690 X = 4603098.184
Координатна система 1970 г.
Разрешение за ползване № 09-05-391/22.04.2009 г.
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1.7. Поземлен имот, намиращ се в гр. София, район Кремиковци, кв.„Враждебна“, с
идентификатор 68134.8573.10, с площ 49 541 (четиридесет и девет хиляди, петстотин четиридесет
и един) кв. м., трайно предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно
ползване: за летище, аерогара, при граници на имота по скица: съседни поземлени имоти № №
68134.709.461, 68134.8558.71, 68134.8558.81, 68134.8558.62, 68134.8558.68, 68134.8558.83,
68134.8558.70, 68134.8558.60, 68134.8558.66, 68134.8558.37, 68134.8558.38, 68134.8558.79,
68134.8558.74, 68134.8558.78, 68134.8558.64, 68134.8558.82, 68134.8558.80, 68134.8559.40,
68134.8559.13, 68134.8573.11, 68134.709.9, 68134.709.10, номер по предходен план: няма; за
имота е съставен Акт за публична държавна собственост № 09090 от 11.04.2016 г. от Областния
управител на област София-град.
1.8. Поземлен имот, намиращ се в гр. София, район Слатина, с идентификатор
68134.709.16, с площ 24 281 (двадесет и четири хиляди двеста осемдесет и един) кв. м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за летище, аерогара,
при граници на имота по скица: съседни поземлени имоти № № 68134.709.15, 68134.709.46,
68134.709.17, 68134.709.18, 68134.709.10, номер по предходен план: квартал 2, парцел IV, заедно
с построените в имота и описани в съставения за имота Акт за публична държавна собственост
№ 09091 от 11.04.2016 г. на областния управител на област София-град:
1.8.1. Сграда – Пътнически терминал 1 „Заминаващи“, с идентификатор 68134.709.16.1,
със застроена площ 9586 (девет хиляди петстотин осемдесет и шест) кв.м., на два етажа, с
предназначение: сграда на транспорта, състояща се от: Терминал 1 „Заминаващи“, кота 0.00, с
площ 5751.27 (пет хиляди седемстотин петдесет и едно цяло, двадесет и седем стотни) кв. м.,
включваща: салони с площ 3266.12 (три хиляди двеста шестдесет и шест цяло и дванадесет
стотни) кв. м. магазини с площ 421.10 (четиристотин двадесет и едно цяло и десет стотни) кв. м;
кафе-бар с площ 276.16 (двеста седемдесет и шест цяло и шестнадесет стотни) кв. м.; офиси с
площ 635.16 (шестстотин тридесет и пет цяло и шестнадесет стотни) кв. м., помещения ленти, ел.
табла, багажно с площ 878.69 (осемстотин седемдесет и осем цяло, шестдесет и девет стотни) кв.
м., коридори и стълби с площ 138.75 (сто тридесет и осем цяло, седемдесет и пет стотни) кв. м.;
тоалетни с площ 135.29 (сто тридесет и пет цяло, двадесет и девет стотни) кв. м; Терминал 1
„Заминаващи“ ниво галерия кота +3.70 с площ 381.44 (триста осемдесет и едно цяло, четиридесет
и четири стотни) кв. м., включваща: Галерия-кафе с площ 246 (двеста четиридесет и шест) кв. м.,
офиси с площ 67.87 (шестдесет и седем цяло, осемдесет и седем стотни) кв. м., тоалетни с площ
16.07 (шестнадесет цяло и седем стотни) кв. м., коридор с площ 3.72 (три цяло, седемдесет и две
стотни) кв. м., техническо помещение с площ 47.78 (четиридесет и седем цяло, седемдесет и осем
стотни) кв. м.; Администрация кота +4.00 западна част, с площ 1118.92 (хиляда сто и осемнадесет
цяло, деветдесет и две стотни) кв. м., включваща: офиси с площ 557.60 (петстотин петдесет и
седем цяло и шестдесет стотни) кв. м., зали с площ 277.80 (двеста седемдесет и седем цяло и
осемдесет стотни) кв. м., коридор и стълби с площ 247.42 (двеста четиридесет и седем цяло,
четиридесет и две стотни) кв. м., тоалетни с площ 36.10 (тридесет и шест цяло и десет стотни) кв.
м.; Администрация кота +4.00 източна част, с площ 496.10 (четиристотин деветдесет и шест цяло
и десет стотни) кв. м., включваща: офиси с площ 319.80 (триста и деветнадесет цяло и осемдесет
стотни) кв. м., коридор и стълби с площ 145.60 (сто четиридесет и пет цяло и шестдесет стотни)
кв. м., тоалетни с площ 30.70 (тридесет цяло и седемдесет стотни) кв. м. ; Ресторант и кухня на
кота +4.00 с площ 1037.92 (хиляда и тридесет и седем цяло, деветдесет и две стотни) кв. м.,
включващ: Първо ниво с площ 826.67 (осемстотин двадесет и шест цяло, шестдесет и седем
стотни) кв. м. и Второ ниво с площ 211.25 (двеста и единадесет цяло, двадесет и пет стотни) кв.м.;
Администрация кота +7.00 западна част, с площ 1009.90 (хиляда и девет цяло и деветдесет
стотни) кв. м., включваща: офиси с площ 872.40 (осемстотин седемдесет и две цяло и четиридесет
стотни) кв. м., коридор и стълби с площ 115 (сто и петнадесет) кв. м., тоалетни с площ 22.50
(двадесет и две цяло и петдесет стотни) кв. м.; Терминал 1 „Заминаващи“ сутерен кота -2.80 с
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площ 3024.07 (три хиляди двадесет и четири цяло и седем стотни) кв. м., включваща: складове,
работилници, котелно с площ 2345.67 (две хиляди триста четиридесет и пет цяло и седем стотни)
кв. м., коридори и стълби с площ 660.40 (шестстотин и шестдесет цяло и четиридесет стотни) кв.
м., тоалетни с площ 18 (осемнадесет) кв. м.; VIP с площ 482.59 (четиристотин осемдесет и две
цяло петдесет и девет стотни) кв. м., включваща: салони с площ 252.79 (двеста петдесет и две
цяло, седемдесет и девет) кв. м., офиси с площ 50.64 (петдесет цяло, шестдесет и четири стотни)
кв. м., фоайе с площ 63.43 (шестдесет и три цяло и четиридесет и три стотни) кв.м., коридори и
стълби с площ 97.83 (деветдесет и седем цяло, осемдесет и три стотни) кв. м., тоалетни с площ
17.90 (седемнадесет цяло и деветдесет стотни) кв. м.
1.8.2. Сграда с идентификатор 68134.709.16.2, със застроена площ 12 (дванадесет) кв. м.,
на един етаж, с предназначение: сграда на транспорта;
1.8.3. Сграда с идентификатор 68134.709.16.3, със застроена площ 15 (петнадесет) кв. м.
на един етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;
1.8.4. Сграда с идентификатор 68134.709.16.4, със застроена площ 24 (двадесет и четири)
кв. м., на един етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна
сграда.
1.9. Поземлен имот, намиращ се в град София, Столична община, област София, район
Слатина, с идентификатор 68134.709.19, с площ 359 332 (триста петдесет и девет хиляди триста
тридесет и две) кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за летище, за аерогара, номер по предходен план: квартал 2, парцел XV, при граници
на имота по скица: съседни поземлени имоти № № 68134.709.18, 68134.709.42, 68134.709.49,
68134.709.26, 68134.709.48, 68134.709.41, 68134.709.47, 68134.709.465, 68134.709.464,
68134.709.463, 68134.709.10, 68134.709.20, заедно с построените в имота и описани в съставения
за имота Акт за публична държавна собственост № 09093 от 11.04.2016 г. от областния управител
на област София-град сгради – публична държавна собственост:
1.9.1. Сграда с идентификатор 68134.709.19.1, на два етажа, с предназначение: сграда на
транспорта, със застроена площ 29 887 (двадесет и девет хиляди осемстотин, осемдесет и седем)
кв. м.
1.9.2. Сграда с идентификатор 68134.709.19.2, на четири етажа, с предназначение:
хангар, депо, гараж, със застроена площ 8 110 (осем хиляди сто и десет) кв. м.;
1.9.3. Сграда с идентификатор 68134.709.19.3, на един етаж, с предназначение: сграда за
водоснабдяване и/или канализация, със застроена площ 192 (сто деветдесет и два) кв. м.
1.9.4. Сграда с идентификатор 68134.709.19.4, на един етаж, с предназначение: сграда за
водоснабдяване и/или канализация, със застроена площ 65 (шестдесет и пет) кв.м.
1.9.5. Сграда с идентификатор 68134.709.19.5, на един етаж, с предназначение: друг вид
производствена, складова, инфраструктурна сграда, със застроена площ 42 (четиридесет и два)
кв. м.;.
1.9.6. Сграда с идентификатор 68134.709.19.6, на един етаж, с предназначение: друг вид
производствена складова, инфраструктурна сграда, със застроена площ 41 (четиридесет и един)
кв. м.
1.9.7. Сграда с идентификатор 68134.709.19.8, на един етаж, с предназначение: сграда за
водоснабдяване и/или канализация, със застроена площ 214 (двеста и четиринадесет) кв. м.
1.9.8. Сграда с идентификатор 68134.709.19.9, на един етаж, с предназначение: сграда за
водоснабдяване и/или канализация, със застроена площ 489 (четиристотин осемдесет и девет) кв.
м.
50

1.9.9. Сграда с идентификатор 68134.709.19.10, на един етаж, с предназначение: сграда
за енергопроизводство, със застроена площ 126 (сто двадесет и шест) кв.м.
1.10. Поземлен имот, намиращ се в град София, Столична община, област София, район
Слатина, с идентификатор 68134.709.26, с площ 73 500 (седемдесет и три хиляди и петстотин) кв.
м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг
поземлен имот за движение и транспорт, номер по предходен план: квартал 2, част от парцел
XVI, при граници на имота по скица: съседни поземлени имоти № № 07106.1401.1004,
07106.1401.1005, 68134.709.48, 68134.709.47, 68134.709.19, 68134.709.49, 68134.709.50.; за имота
е съставен Акт за публична държавна собственост № 09094 от 11.04.2016 г. от Областния
управител на област София-град.
1.11. Поземлен имот, намиращ се в град София, Столична община, област София, район
Слатина, с идентификатор 68134.709.41, с площ 13 104 (тринадесет хиляди сто и четири) кв. м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг
поземлен имот за движение и транспорт, квартал 2, част от парцел XVI, при граници на имота по
скица: съседни поземлени имоти № № 68134.709.48, 07106.1403.393, 07106.1403.394,
07106.1403.11, 68134.709.466, 68134.709.465, 68134.709.47, 68134.709.19; за имота е съставен Акт
за публична държавна собственост № 09095 от 11.04.2016 г. от Областния управител на област
София-град.
1.12. Поземлен имот, намиращ се в гр. София, район Слатина, с идентификатор
68134.709.1, с площ 166 656 (сто шестдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и шест) кв. м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг
поземлен имот за движение и транспорт, при граници на имота по скица: съседни поземлени
имоти № № 68134.709.53, 68134.709.7, 68134.709.407, 68134.709.427, 68134.8578.110,
68134.8578.1395, 68134.8578.109, 68134.709.52, номер по предходен план: квартал 2, парцел XIII;
за имота е съставен Акт за публична държавна собственост № 09096 от 11.04.2016 г. от Областния
управител на област София-град.
1.13. Поземлен имот, намиращ се в гр. София, район Слатина, с идентификатор
68134.709.7, с площ 109 563 (сто и девет хиляди петстотин шестдесет и три) кв. м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг поземлен имот
за движение и транспорт, при граници на имота по скица: съседни поземлени имоти № №
68134.709.9, 68134.709.430, 68134.709.407, 68134.709.1, номер по предходен план: квартал 2,
парцел XII; за имота е съставен Акт за публична държавна собственост № 09097 от 11.04.2016 г.
от Областния управител на област София-град.
1.14. Поземлен имот, намиращ се в гр. София, район Слатина, с идентификатор
68134.709.8, с площ 9 345 (девет хиляди триста четиридесет и пет) кв. м., трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и
транспорт, при граници на имота по скица: съседни поземлени имоти № № 68134.709.9,
68134.709.64, 68134.709.63, 68134.709.62, 68134.709.430, номер по предходен план: квартал 2,
парцел XII; за имота е съставен Акт за публична държавна собственост № 09098 от 11.04.2016 г.
от Областния управител на област София-град.
1.15. Поземлен имот, намиращ се в град София, Столична община, област София, район
Слатина, с идентификатор 68134.709.430, с площ 32 520 (тридесет и две хиляди петстотин и
двадесет) кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, номер по предходен план: 430 oт
квартал 2, парцел XII, при граници на имота по скица: съседни поземлени имоти № №
68134.709.9, 68134.709.8, 68134.709.63, 68134.709.62, 68134.709.194, 68134.709.429, 68134.709.5,
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68134.709.6, 68134.709.4, 68134.709.407, 68134.709.7; за имота е съставен Акт за публична
държавна собственост № 09099 от 11.04.2016 г. от Областния управител на област София-град.
За посочения имот е издадена Заповед № 0Х-882/04.12.2000 г. и Заповед № РД-08902/04.12.2000 г. на министъра на отбраната и министъра на транспорта и съобщенията
за съвместно ползване на имота.
1.16. Поземлен имот, намиращ се в гр. София, район Слатина, с идентификатор
68134.709.11, с площ 142 713 (сто четиридесет и две хиляди седемстотин и тринадесет) кв. м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг
поземлен имот за движение и транспорт, при граници на имота по скица: съседни поземлени
имоти № № 68134.709.58, 68134.709.51, 68134.709.12, 68134.709.10, 68134.709.56, 68134.709.57
номер по предходен план: квартал 2, парцел IX, със съоръжения, описани в акта за публична
държавна собственост; за имота е съставен Акт за публична държавна собственост № 09100 от
11.04.2016 г. от Областния управител на област София-град.
1.17. Поземлен имот, намиращ се в град София, район Слатина, с идентификатор
68134.709.13, с площ по скица 70 155 кв. м., а по нотариален акт – 70 306 кв. м, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана, и с начин на трайно ползване: за друг поземлен
имот за движение и транспорт, с номер по предходен план: квартал 2, парцел VII, при граници на
имота по скица: съседни оземлени имоти № 68134.709.51, 68134.709.14, 68134.709.15,
68134.709.12, заедно с построените в поземления имот сгради, описани в съставения за имота Акт
за публична държавна собственост № 09115 от 25.04.2016 г. от областния управител на област
София-град:
1.17.1.
Сграда с идентификатор 68134.709.13.1, представляваща „Сграда ГСМ“, на
един етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, със
застроена площ по скица 303 кв. м, а по нотариален акт – 290 кв. м;
1.17.2.
Сграда с идентификатор 68134.709.13.3, представляваща „Лаборатория
ГСМ“, на един етаж, с предназначение: промишлена сграда, със застроена площ по скица 315 кв.
м, а по нотариален акт – 310 кв. м;
1.17.3.
Сграда с идентификатор 68134.709.13.6, на един етаж, с предназначение:
сграда за търговия, със застроена площ 79 кв. м;
1.17.4.
Сграда с идентификатор 68134.709.13.8, представляваща „Павилион за
бензиностанция“, на един етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова,
инфраструктурна сграда, със застроена площ по скица 18 кв. м., а по нотариален акт – 29 кв. м;
1.17.5.
Сграда с идентификатор 68134.709.13.2, на един етаж, с предназначение:
друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, със застроена площ 85 кв. м;
1.17.6.
Сграда с идентификатор 68134.709.13.4, на един етаж, с предназначение:
друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, със застроена площ 11 кв. м;
1.17.7.
Сграда с идентификатор 68134.709.13.5, на един етаж, с предназначение:
друг вид сграда за обитаване, със застроена площ 72 кв. м;
1.17.8.
Сграда с идентификатор 68134.709.13.7, на един етаж, с предназначение:
друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, със застроена площ 61 кв. м.
1.18. Поземлен имот, намиращ се в град София, район Слатина, с идентификатор
68134.709.14, с площ 50 051 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и с
начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с номер по предходен
план: квартал 2, парцел VI, при граници на имота по скица: съседни поземлени имоти №
68134.709.46, 68134.709.15, 68134.709.13, заедно с построените в поземления имот сгради,
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описани в съставения за имота Акт за публична държавна собственост № 09116 от 25.04.2016 г.
от областния управител на област София-град:
1.18.1.
Сграда с идентификатор 68134.709.14.1 (Павилион № 1) на един етаж, с
предназначение: друг вид сграда за обитаване, със застроена площ по скица 260 кв. м, а съгласно
нотариален акт площта на сградата е 242 кв. м;
1.18.2.
Сграда с идентификатор 68134.709.14.2 (Павилион № 2), на един етаж, с
предназначение: друг вид сграда за обитаване, със застроена площ по скица 267 кв. м, а съгласно
нотариален акт площта на сградата е 256 кв. м, както и описаните в нотариалния акт „Терен
футболно игрище“, „Тенис кортове и хандбално игрище“;
1.18.3.
Сграда с идентификатор 68134.709.14.3, на един етаж с предназначение
друг вид производствена, складова, инфраструктурна, с площ 42 кв. м.; за имота е съставен Акт
за публична държавна собственост № 09116 от 25.04.2016 г. от Областния управител на област
София-град.
1.19. Поземлен имот, намиращ се в град София, район Слатина, с идентификатор
68134.709.15, с площ 34 519 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и с
начин на трайно ползване: за летище, аерогара, с номер по предходен план: квартал 2, парцел V,
при граници на имота по скица: съседни поземлени имоти № 68134.709.13, 68134.709.14,
68134.709.46, 68134.709.16, 68134.709.10, 68134.709.12, заедно с построените в поземления имот
сгради, описани в съставения за имота Акт за публична държавна собственост № 09117 от
25.04.2016 г. от областния управител на област София-град:
1.19.1.
Сграда с идентификатор 68134.709.15.3 (метално хале), със застроена площ
от 891 кв. м., на един етаж, с предназначение: хангар, депо, гараж, съгласно скица № 15189281/19.04.2016 г. на СГКК-гр. София.
1.19.2.
Сграда с идентификатор 68134.709.15.4 (бивш навес, записан в баланса
като съоръжение), със застроена площ 1 765 кв. м, на един етаж, с предназначение: хангар, депо,
гараж, съгласно скица № 15-189286/19.04.2016 г. на СГКК-гр. София.
1.19.3.
Сграда с идентификатор 68134.709.15.5 (железобетонен гараж и
администрация), със застроена площ от 1410 кв. м., на един етаж, с предназначение: хангар, депо,
гараж, съгласно скица № 15-189291/19.04.2016 г. на СГКК-гр. София.
1.19.4.
Сграда с идентификатор 68134.709.15.6 (Сграда за техническо
обслужване), със застроена площ 1609 кв. м. на един етаж, с предназначение: промишлена сграда,
съгласно скица № 15-189297/19.04.2016 г. на СГКК-гр. София.
1.19.5.
Сграда с идентификатор 68134.709.15.2, със застроена площ 75 кв. м, на
един етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда,
съгласно скица № 15-189273/19.04.2016 г. на СГКК-гр. София.
1.19.6.
Сграда с идентификатор 68134.709.15.11, със застроена площ 16 кв. м. на
един етаж, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, съгласно скица № 15189268/19.04.2016 г. на СГКК-гр. София.
1.19.7.
Сграда с идентификатор 68134.709.15.1, със застроена площ 2 493 (две
хиляди четиристотин деветдесет и три) кв. м. на два етажа, с предназначение: сграда на
транспорта, разположена в поземлени имоти с идентификатори 68134.709.15 и 68134.709.16, като
принадлежи към поземлен имот с идентификатор 68134.709.15 съгласно скица № 15189263/19.04.2016 г. на СГКК-гр. София.
1.20. Поземлен имот, намиращ се в град София, район Слатина, с идентификатор
68134.709.17, с площ по скица 16 255 кв. м., а по нотариален акт 16 204 кв. м., с трайно
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предназначение на територията: урбанизирана, и с начин на трайно ползване: за друг поземлен
имот за движение и транспорт, с номер по предходен план: квартал 2, парцел XIX, при граници
на имота по скица: съседни поземлени имоти № 68134.709.46, 68134.709.27, 68134.709.28,
68134.709.29, 68134.709.18, 68134.709.16; за имота е съставен Акт за публична държавна
собственост № 09118 от 25.04.2016 г. от Областния управител на област София-град.
1.21. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 07106.1401.10, с площ: 15 808 кв.м.,
съставляващ земята на ГСМ разтоварище и находящото се към него съоръжение, Акт за публична
държавна собственост № 09935 от 09.07.2018 г. от Областния управител на област София-град:
1.21.1. Съоръжение, състоящо се от: ЖП разтоварище ГСМ, цистерна Р-50 №69,
цистерна Р-50 № 70, сондажен кладенец с идентификатор 07106.1401.10.2, с площ по скица 17
кв. м, метална ограда; стационарна система за транспортиране на дрениран и утаен керосин, с
идентификатор 07106.1401.10.1, с площ по скица 33 кв. м, резервоар подземен - 4 куб. м N37,
агрегат дизел АД100-3С4 SW680 (АД-10030SM 680), помпа за нефтопродукти и керосин,
нивомер за тръбен кладенец, помпа потопяема за жп разтоварище, апарат за ръчно командване
на жп стрелки, апарат за ръчно командване на 17 жп стрелки, система, разходомерна за гориворазтоварище ГСМ, филтърна и обезвъздушителна система, навес, помпа водна WT40XK3-DE
HONDA, представляващо Разтоварище на база за ГСМ, намиращо се върху поземлен имот с
идентификатор 07106.1401.10, съгласно комбинирана скица, издадена от ГИС – София на
04.08.2014 г., с площ по кадастрална карта 15 811 кв. м, а по архивен кадастрален план – 15 369
кв. м, с трайно предназначение на територията: за ГСМ, смесена производствена зона, както и
съоръжение – керосинопровод със следните характеристики: диаметър на тръбата ф159/4,5, с
работно налягане 0,96 МРа и пробно налягане от 1,2 МРа; с геодезични координати в Софийска
система: начална точка X = 52076,392, Y = 47191,3095, попадаща в имот с идентификатор
07106.1401.10; крайна точка с координати X = 50781.4250, Y =48289.8055, попадаща в имота по
т. 1.1.1 с идентификатор 68134.709.14; координати на основни чупки на трасето: X = 50761.3650,
Y = 48207.0006; X = 51068.8546, Y =48081.7849; X = 51743.9333, Y = 47284.0038 и X = 51876.1390,
Y = 47277.7809; с обща дължина 1965 м. л.
1.22. Сгради, намиращи се в град София, Столична община, област София, район
Слатина, както следва:
1.22.1. Сгради (Карго зона – Летище София), построени в поземлен имот с
идентификатор 68134.709.480 номер по предходен план: 18, квартал: 2, УПИ XLII
представляващи: сграда с идентификатор 68134.709.480.4 – административно-битова, с площ 102
кв. м; сграда с идентификатор 68134.709.480.5 – сектор рентген и служебен вход-изход, с площ
126 кв. м; сграда с идентификатор 68134.709.480.6 – три обемни клетки, с площ 15 кв. м; сграда
с идентификатор 68134.709.480.1, с площ 2712 кв. м, състояща се от: хале - перонна механизация,
навес – карго-склад, Склад „Безмитно-валутна търговия“ и карго-склад със зарядно за
електрокари; за поземлен имот с идентификатор 68134.709.480 е издадена скица № 15-60029705.12.2016 г., за сградите е съставен Акт за публична държавна собственост № 09113 от
25.04.2016 г. от Областния управител на област София-град.
1.22.1. Сграда, намираща се в град София, Столична община, област София, район
Слатина, разположена в поземлени имоти с идентификатори 68134.709.16 и 68134.709.478, като
принадлежи към поземлен имот с идентификатор 68134.709.478), номер по предходен план: 18,
кв. 2, УПИ XL, с идентификатор 68134.709.478.1, на два етажа, с предназначение: сграда на
транспорта, със застроена площ 3 064 (три хиляди шестдесет и четири) кв. м. Сградата съставлява
Пътнически терминал -1 „Пристигане“; за ПИ 68134.709.478 е издадена скица № 15-60029505.12.2016 г.; за сградата е съставен Акт за публична държавна собственост № 09092 от
11.04.2016 г. от Областния управител на област София-град.
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1.23. Поземлен имот, намиращ се в град София, район Подуяне, с идентификатор
68134.608.2050, с площ 21 413 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и
с начин на трайно ползване: за летище, аерогара, с номер по предходен план: квартал: 2, парцел
XI, при граници на имота по скица: съседни поземлени имоти № 68134.709.6, 68134.709.428,
68134.8578.89, 68134.608.2051, 68134.709.54, 68134.709.9, 68134.709.7, 68134.608.2048,
68134.608.2049,
68134.608.2057,
68134.608.1503,
68134.608.2056,
68134.608.2043,
68134.608.2055, 68134.608.2058 и 68134.608.2052; за имота е съставен Акт за публична държавна
собственост № 09133/14.05.2016 г. от Областния управител на област София-град.
1.24. Поземлен имот, намиращ се в град София, район Подуяне, с идентификатор
68134.608.2043, с площ 1 371 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и с
начин на трайно ползване: за Летище, аерогара, с номер по предходен план: няма, при граници
на имота по скица: съседни поземлени имоти № 68134.608.2052, 68134.608.2050, 68134.608.2055
и 68134.608.2058; за имота е съставен Акт за публична държавна собственост № 09138/14.05.2016
г. от Областния управител на област София-град.
1.25. Поземлен имот, намиращ се в град София, район Подуяне, с идентификатор
68134.608.2048, с площ 1 095 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и с
начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с номер по предходен
план: квартал: 2, парцел XII, при граници на имота по скица: съседни поземлени имоти №
68134.608.2049, 68134.608.2050, 68134.709.9, 68134.709.7, 68134.709.1, 68134.608.2047,
68134.608.2045 и 68134.608.2046; за имота е съставен Акт за публична държавна собственост №
09134/14.05.2016 г. от Областния управител на област София-град.
1.26. Поземлен имот, намиращ се в град София, район Подуяне, с идентификатор
68134.608.2046, с площ 132 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и с
начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с номер по предходен
план: 1219.743, квартал: 2, парцел XII, при граници на имота по скица: съседни поземлени имоти
№ 68134.608.2049, 68134.608.2048, 68134.608.2047 и 68134.608.2045; за имота е съставен Акт за
публична държавна собственост № 09136/14.05.2016 г. от Областния управител на област Софияград.
1.27. Поземлен имот, намиращ се в град София, район Подуяне, с идентификатор
68134.608.2049, с площ 54 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и с
начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с номер по предходен
план: квартал: 2, парцел XIII, при граници на имота по скица: съседни поземлени имоти №
68134.608.2050, 68134.608.2048, 68134.608.2046, 68134.608.2045, 68134.608.2044 и
68134.608.2057; за имота е съставен Акт за публична държавна собственост № 09135/14.05.2016
г. от Областния управител на област София-град.
1.28. Поземлен имот, намиращ се в град София, район Подуяне, с идентификатор
68134.608.2045, с площ 86 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и с
начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с номер по предходен
план: 1219.743, квартал: 2, парцел XIII, при граници на имота по скица: съседни поземлени имоти
№ 68134.608.2057, 68134.608.2049, 68134.608.2046, 68134.608.2048, 68134.608.2047,
68134.608.1503 и 68134.608.2044; за имота е съставен Акт за публична държавна собственост №
09137/14.05.2016 г. от Областния управител на област София-град.
1.29. Поземлен имот, намиращ се в град София, район Подуяне, с идентификатор
68134.608.2047, с площ 442 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и с
начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с номер по предходен
план: квартал: 2, парцел XIII, при граници на имота по скица: съседни поземлени имоти №
68134.608.2044, 68134.608.2045, 68134.608.2046, 68134.608.2048, 68134.709.7, 68134.709.1,
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68134.709.53 и 68134.608.1503; за имота е съставен Акт за публична държавна собственост №
09132/14.05.2016 г. от Областния управител на област София-град.
2.
Описание на съоръжения и оборудване, намиращи се върху концесионната
територия и съставляващи прилежаща инфраструктура
2.1. Писта, пътеки за рулиране, перони и други съоръжения, описани в Приложение №
2.А.1;
2.2. Сгради, съоръжения и системи на визуалните аеронавигационни средства
(светотехническо осигуряване), съгласно Приложение № 2.А.2;
2.3. Други съоръжения и оборудване по опис, съгласно Приложение № 2.А.3;
2.4. Съоръжения на техническата инфраструктура, свързани с електроснабдяване,
водоснабдяване и канализация, и газификация, описани в Приложение № 2.А.4;
3.
Включване на допълнителни поземлени имоти, сгради и съоръжения в Обекта
на Концесията
3.1. В Обекта на Концесията се включват сградите, съоръженията и оборудването,
които ще бъдат изградени и/или монтирани от Концесионера, на негов риск и с негови средства,
във връзка с изпълнението на Концесионния договор и при условията, уговорени в него.
3.2. С допълнително споразумение към концесионния договор, след издаване на актове
за публична държавна собственост като част от обекта на концесия ще бъдат включени и
следните имоти:
3.2.1. Поземлен имот, намиращ се в град София, район Слатина, с идентификатор
68134.709.478, с площ 4 184 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и с
начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с номер по предходен
план: 18, квартал 2, парцел XL, при граници на имота по скица: съседни поземлени имоти №
68134.709.479, 68134.709.496, 68134.709.480, 68134.709.469, 68134.709.16;
3.2.2. Поземлен имот, намиращ се в град София, район Слатина, с идентификатор
68134.709.480, с площ 19 026 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и с
начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с номер по предходен
план: 18, квартал 2, парцел XLII, при граници на имота по скица: съседни поземлени имоти №
68134.709.479, 68134.709.496, 68134.709.469, 68134.709.478;
3.3. В Обекта на Концесията могат да бъдат включени допълнителни поземлени имоти,
сгради и съоръжения – публична държавна собственост, необходими за разширяване на Обекта
на Концесия, когато това се предвижда съгласно одобрен генерален план за развитие на Летището
и е свързано с изпълнение на инвестиционната програма на Концесионера, при условията и по
реда, предвидени в Концесионния договор.
3.4. С допълнително споразумение към концесионния договор при възникване на
обективна нужда с оглед осигуряване на необходимото ниво на обслужване на летището, като
част от обекта на концесия могат да бъдат включени и следните имоти:
3.4.1. Поземлен имот с идентификатор 68134.709.60 с площ 15 732 кв.м., за който е
съставен АПДС № 09119 от 25.04.2016 г., находящ се в УПИ XVIII-24, 60 - "за КОО", който е
предоставен за ползване на Министерство на отбраната;
3.4.2. Поземлен имот, намиращ се в град София, район Слатина, с идентификатор
68134.709.24, с площ 11 776 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и с
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начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с номер по предходен
план: квартал 2, парцел XVIII, при граници на имота по скица: съседни поземлени имоти №
68134.709.23, 68134.709.50, 68134.709.42, 68134.709.18, 68134.709.59, 68134.709.60,
68134.709.43; за имота е съставен Акт за публична държавна собственост № 09119 от 25.04.2016
г. от Областния управител на област София-град;
4.
Поземлени имоти, сгради и съоръжения, които се намират в района на
Летището, но не се включват в Обекта на Концесията
4.1. Поземлени имоти, сгради – публична държавна собственост, съоръжения и
оборудване, предоставени за управление и ползване на Държавно предприятие „Ръководство
на въздушното движение”, както следва:
4.1.1. Поземлен имот и сграда – Поземлен имот с идентификатор 68134.709.20, с площ:
3550 кв.м., находящ се в УПИ XXI – „за Летищна контролна кула“, за който е съставен АПДС №
09298/09.11.2016 г., и сграда с идентификатор 68134.709.20.1 със застроена площ: 688 кв.м.
(Летищна контролна кула), за който е съставен АПДС № 09298/09.11.2016 г.;
4.1.2. Сграда с идентификатор 68134.709.469.9 със застроена площ: 192 кв.м. (Сграда
ЛРЛК „Селения“ – летищен радиолокационен комплекс, стар пл. № 414 от кв. 2), за който е
съставен АПДС № 09307/10.11.2016 г., и сграда с идентификатор 68134.709.469.10 със застроена
площ 71 кв. м. (Сграда АР-1, стар пл. № 412 от кв. 2), за който е съставен АПДС №
09306/10.11.2016 г., находящи се в Поземлен имот с идентификатор 68134.709.469 в УПИ X-10,
457, 458, 469, 470 - "за перони, обслужване, ППО и трафопост";
4.1.3. Поземлен имот с идентификатор 68134.709.458 (терен за нов летищен радар) с
площ 796 кв.м., за който е съставен АПДС № 02296/09.11.2016 г. и поземлен имот с
идентификатор 68134.709.457 (път за достъп до радара) с площ 852 кв.м., за който е съставен
АПДС № 02297/09.11.2016г., находящи се в УПИ X-10, 457, 458, 469, 470 - "за перони,
обслужване, ППО и трафопост";
4.1.4. Сграда с идентификатор 68134.709.9.2, със застроена площ от 8 кв.м., на един етаж,
с предназначение: друг вид производствена складова инфраструктурна сграда.
4.1.5. Поземлени имоти, сгради и съоръжения на ДП РВД и резервирани обслужващи
площи към тях;
4.1.6. Трасета на кабелни тръбни мрежи и колектори на територията на летище София
изградени, поддържани и експлоатирани от ДП РВД;
4.1.7. ½ (една втора) идеални части от газопроводно отклонение до Единния център за
управление на въздушното движение, предоставени съгласно Решение № 475 на Министерския
съвет от 26.06.2006 г.;
4.1.8. ½ идеална част от Укрепване на р. Искър - южно от летище София от
км.275+800/км 0+000/ до км. 276+925,50/км 1+125,5/, съгласно Разрешение за ползване № СТ-1257/04.02.2005 г., дига находяща се на територията на поземлени имоти по кадастрална карта с
номера: 68 134.709.467, 68 134.709.466, 68 134.709.465, 68 134.709.464, 68 134.709.463, 68
134.709.462 и 68 134.709.461.
4.2. Поземлен имот с идентификатор 68134.709.12, находящ се в УПИ VIII-12 – „За
VIP терминал“, с площ 38 132 кв.м.;
4.3. От поземления имот с идентификатор 68134.709.469 с площ 1 200 059 кв. м се
изключват и не са част от обекта на концесия: перон VIP 1 с площ 10 120 кв. м., перон на
Авиоотряд 28 с площ 17 400 кв. м. с координати на гранични точки, посочени в Приложение №
2.А.5 и площ от 1 120 кв. м. за питомник за служебни кучета на Министерството на вътрешните
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работи с координати на гранични точки, включително прилежащите сгради с идентификатор
68134.709.469.18 и 68134.709.469.19, Приложение № 2.А.5; за имота е съставен Акт за публична
държавна собственост № 09139 от 14.05.2016 г. от Областния управител на област София-град;
4.4. Поземлен имот с идентификатор 68134.709.460 с площ 55 210 кв.м., за който е
съставен АПДС № 09126 от 25.04.2016г., находящ се в УПИ XIV-460 - „за администрация и
техническо обслужване“, заедно с построените в него сгради с идентификатори
68134.709.460.1,
68134.709.460.2,
68134.709.460.3,
68134.709.460.4,
68134.709.460.5,
68134.709.460.6, 68134.709.460.7, 68134.709.460.8, 68134.709.460.9, 68134.709.460.10,
68134.709.460.11, 68134.709.460.12, 68134.709.460.13, 68134.709.460.14, 68134.709.460.15,
68134.709.460.16, 68134.709.460.17, 68134.709.460.18, 68134.709.460.19, 68134.709.460.20,
68134.709.460.21, 68134.709.460.22, 68134.709.460.23 и 68134.709.460.24, които са предоставени
за ползване на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“;
4.5. Поземлен имот с идентификатор 68134.709.470 с площ 1 743 кв.м., находящ се в
УПИ X-10, 457, 458, 469, 470 - "за перони, обслужване, ППО и трафопост", който с Решение №
806 от 21.09.2016 г. на МС ПИ с идентификатор 68134.709.470, на основание чл. 6, ал. 1 от ЗДС
и чл. 5, ал. 2 от ППЗДС е обявен за частна държавна собственост, с цел предоставянето му за
реализиране на проект West Wing Extension Project: „Разширяване на база за ремонт и поддръжка
на самолети „Луфтханза Техник София“ ООД;
4.6. Поземлен имот с идентификатор 68134.709.47 с площ 4 919 кв.м., находящ се в
УПИ XV-19, 47-„за пътнически терминал, администрация, търговия, обслужване трасе на
метрополитена и метростанция“, и поземлен имот с идентификатор 68134.709.48 с площ 2 997
кв.м., находящ се в УПИ XVI-26, 41, 48 - „за администрация, търговия, обслужване и трасе на
метрополитена“, които са прехвърлени от държавата чрез областния управител на Област София
на Столична община за изграждане на линия на метрото и на метростанция, и понастоящем са
публична общинска собственост, заедно с изградените върху тях обекти;
4.7. Поземлени имоти, които поради устройствените им характеристики не са
подходящи за включване в Обекта на Концесията, както следва:
№

Урегулиран поземлен имот (УПИ) /
устройствено предназначение

ПИ
идентификатор

АДС

Площ кв.м.

№

дата

1

XL - "терен за комуникации, инженерна
инфраструктура и озеленяване"

68134.709.52

09107

11.4.2016

285.00

2

XL - "терен за комуникации, инженерна
инфраструктура и озеленяване" и улична
регулация

68134.709.53

09108

11.4.2016

2 463.00

3

УПИ II-„за
спорт,
гаражи
и
озеленяване“, кв. 280, м. „ж.к. „Христо
Ботев“

68134.709.54

09109

11.4.2016

9 759.00

4

Извън урбанизирана територия
земеделска устройствена зона

в

68134.8571.55

09123

25.4.2016

138.00

5

Извън урбанизирана територия
земеделска устройствена зона

в

68134.8571.156

09124

25.4.2016

2 537.00
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6

Извън урбанизирана територия
земеделска устройствена зона

7

За озеленяване

68134.608.2051

8

улична регулация

68134.709.44

09121

25.4.2016

2 200.00

9

улична регулация, ЖП ареал

68134.709.56

09102

11.4.2016

11 983.00

10

улична регулация, ЖП ареал

68134.709.58

09122

25.4.2016

20 015.00

11

улична регулация, ЖП ареал

68134.709.72

09106

11.4.2016

331.00

12

улична регулация, ЖП ареал, кв. 22, м.
"ж.к. "Христо Ботев" (производствена
зона)

68134.709.57

09103

11.4.2016

16 366.00

13

улична регулация, УПИ XXII - "за ЖП
ареал и озеленяване", кв. 10, м. "ж.к.
"Христо Ботев" и УПИ XIII - "за
обществено обслужване и трафопост",
кв. 11, м. "ж.к. "Христо Ботев"

68134.709.55

09110

11.4.2016

28 031.00

14

УПИ XXII - "за ЖП ареал и озеленяване"

68134.709.61

09105

11.4.2016

943.00

4.8.

в

68134.8571.157

09125

25.4.2016

Нотариален акт

1 769.00

2 296.00

Сгради, които са собственост на или се държат от трети лица, както следва:

Идентификатори на
сгради/постройки

Местонахождение

68134.709.15.7 68134.709.15.8
68134.709.15.9
68134.709.15.10

ПИ с ид. 68134.709.15 в УПИ V-15 –
„за наземно обслужване и ППО“

„Пазари Юг“ ЕАД

68134.709.469.17

ПИ с ид. 68134.709.469 в УПИ X-10,
457, 458, 469, 470 – „за перони,
обслужване, ППО и трафопост“

За премахване – има издадена
съдебна заповед за премахването й.

68134.709.469.20
68134.709.469.21
68134.709.469.22
68134.709.469.23

ПИ с ид. 68134.709.469 в УПИ X-10,
457, 458, 469, 470 – „за перони,
обслужване, ППО и трафопост“

Авиокомпания Хемус Ер ЕАД или

68134.709.19.7

ПИ с ид. 68134.709.19 в УПИ XV-19,
47 – „за пътнически терминал,
администрация, търговия,
обслужване, трасе на метрополитена и
метростанция“

Авиокомпания Хемус Ер ЕАД или

ПИ с ид. 68134.709.24 в УПИ XVIII24, 60 – „за КОО“

Транс Еър ЕООД

68134.709.24.1 68134.709.24.2
68134.709.24.3 68134.709.24.4

Трето лице собственик / ползвател

ПИ / УПИ
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(едноличен собственик на капитала
– Столична община, гр. София)

България Ер Меинтенанс ЕАД

България Ер Меинтенанс ЕАД
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.А.1
Писта, пътеки за рулиране, перони и други съоръжения
№

СЪОРЪЖЕНИЯ

Година на
построяване

Площ (РЗП) /
дължина

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Предаерогаров площад Т1
Трафопост и електропровод
Укрепване на р. Искър
Нова писта
Пътека за рулиране „C”
Пътека за рулиране „Е“
Пътека за рулиране „Н“
Мостово съоръжение над р.
Искър
Периметр. ограда участъци по
Б1
Периметр. ограда участъци по
Б2
Периметр. ограда участъци
извън проекта
Пътека за рулиране „S”
Пътека за рулиране „A”
Пътека за рулиране „В“
Периметр. пътища участъци по
Б1
Периметр. пътища участъци по
Б2

2001
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

32610 м2
182 м
261 270м2
247200 м2
31270 м2
14 691 м2
243330 м2
31190 м2

Местоположение
по ПУП – УПИ
№
IV, XVII
XI
X, XI, XV
XI
X, XI
XI
XI
XI

2006

1 435 м

X

2006

5690 м

X, XI

2006/2007

5254 м

IX, XIII, XVII

2006
2006
2006
2006

2 960 м2
20010 м2
35 990 м2
8175 м2

XI
XI
XI
IX, XV

2006

30 720 м2

IX, X, XI, XII,
XIII

17. Периметр. пътища участъци
извън проекта
18. Радиопрозрачна ограда

2006

10000

IX, XIII

2008

1700,52 м

XI

19. Инсталационен колектор
20. Дълбоки кладенци
21. Пътища за достъп страна земя,
външен паркинг – Б1 (заедно с
тротоарите и плочниците)

2006
2006
2006

2 бр.
72852

XV
XV
XV, XVI

22. Пречиствателни станции за
отточни дъждовни води
23. Лява дига на р. Искър
24. Шумозащитен екран

2007

3 бр.

XV

2008
2009

1 246 м
10240 м2

извън
X

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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25. Перон от стоянка номер 1 до
номер 11
26. Перон от стоянка номер 12 до
номер 16
27. Перон от стоянка номер 17 до
номер 23
28. Перон от стоянка номер 24 до
номер 28
29. Перон от стоянка номер 29 до
номер 34
30. Перон за Бизнес авиация от
стоянка номер 12А до номер
16А
31. Перон за Бизнес авиация от
стоянка номер 35 до номер 38
32 Перон за Бизнес авиация от
стоянка номер 39 до номер 44
33. Антиобледенителна площадкаИзток
Антиобледенителна площадка34. Запад
35. Пътека за рулиране „ L“

2006

68420 м2

X, XV

2006

28545 м2

X, XV

2008

20055 м2

X

2008

14530 м2

X

2008

21805 м2

X

12590 м2

X

7005 м2

X

2017

12000 м2

X

2006/2016

33560 м2

X

2006

10420 м2

X, XI

2006

61560 м2

X, XI

36. Перонна пътека „J“

2006

120730 м2

X, XI

37. Пътека за рулиране „P“

2008

4890 м2

X

38. Пътека за рулиране „R“

2008

4025 м2

X

110400 м2
30485 м2

X
X, XI

8335 м2

X, XI

33042 м2

XI

4070 м2
9350 м2
7665 м2
2275 м2
2280 м2
4755 м2
5050 м2
20640 м2
366 бр.

XI
X
XI
X
X
X
X
XI
X, XI, XV

39. Перонна пътека „N“
40. Пътека за рулиране „N“затворена част
41. Пътека за рулиране „Q“затворена част
42. Пътека за рулиране „Н“затворена част
43. Пътека за рулиране „D“
44. Пътека за рулиране „M“
45. Пътека за рулиране „K“
46. Пътека за рулиране „Т“
47. Пътека за рулиране „V“
48. Пътека за рулиране „U“
49. Пътека за рулиране „W“
50. Пътека за рулиране „F“
51. Контролни точки за следене на
деформации

2006
2006
2006
2017
2017
2017
2017
2018
2010
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47. Транзитен път от ВИПА, пред
Т1 до Т2
48. Паркинг пред КПП1
49. Карго настилки
50. Настилки пред хангари на
Луфтханза
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11960 м2

X

1550
4600 м2
25600 м2

XVII, X
XVII, X
X

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.А.2
Сгради, съоръжения и системи на визуалните аеронавигационни средства
(светотехническо осигуряване)
Съгласно Решение № 662 на Министерския съвет от 6 август 2012 г. и Приложение № 1 към него,
от Държавно предприятие “Ръководство на въздушното движение” са отнети и са предоставени
за управление на МТИТС следните имоти и вещи – публична държавна собственост,
представляващи сгради, съоръжения и системи на визуалните аеронавигационни средства
(светотехническо осигуряване), намиращи се на територията на гражданско летище за
обществено ползване София:
1. Сгради
1.1.
Аварийна ел. централа - Аварийна електрическа централа, намираща се в
поземлен имот № 143, част от УПИ ІІ, кв. 2, местността ”Летищен комплекс” по плана на гр.
София, състояща се от:
1.1.1. Главна разпределителна подстанция /ГРП/ (сграда АЕЦ) с номера по кадастрална
карта 68134.709.22.22; 68134.709.22.23; 68134.709.22.24, с обща застроена площ 625 кв. м,
едноетажна, с координати:
X
Y
4602299.44, 8505168.08
4602290.73, 8505196.59
4602270.60, 8505190.52
4602279.55, 8505161.30
На ДП „РВД” са предоставени права за управление на посочената сграда съгласно т. 1.3
от Заповед РД-14-5/02.02.1994 г. на министъра на транспорта, в която сградата е посочена със
застроена площ 423 кв. м.
За сградите са съставени скици №№ 15-446587-03.07.2018 г.; 15-446571-03.07.2018 г. и 15446573-03.07.2018 г.

1.1.2. складова база (към ГРП ) с номера по кадастрална карта 68134.709.22.25;
68134.709.22.26 с обща застроена площ 271 кв. м, едноетажна, с координати:
X
Y
4602263.24, 8505184.88
4602256.99, 8505182.91
4602268.34, 8505146.81
4602281.22, 850 5150.84
4602279.93, 8505154.86
4602273.29, 8505152.92

За сградите са съставени скици №№ 15-446575-03.07.2018 г. и 15-446578-03.07.2018 г.
Сградите по т. 1.1.1 и 1.1.2. се намират върху поземлен имот № 68134.709.22, който имот
е собственост на „Летище София“ ЕАД по силата на Нотариален акт за собственост върху
недвижим имот № 13, том VIII, рег. 10487, дело № 1133 от 2014 г.
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1.2. Трафопост 2, намиращ се в УПИ Х, кв. 2, местността ”Летищен комплекс София”
по плана на гр. София, състоящ се от три сгради.
1.2.1. сграда 1 (стара сграда) – сграда с планоснимачен номер 415, със застроена площ
117,6 кв. м, едноетажна, с координати:
X
Y
4602981.58, 8506483.20
4602981.10, 8506492.70
4602968.70, 8506491.87
4602969.20, 8506482.35
1.2.2. сграда 2 (нова сграда) – сграда с планоснимачен номер 416, със застроена площ
123,2 кв. м, едноетажна, с координати:
X
Y
4602986.63, 8506501.95
4602985.70, 8506514.22
4602982.86, 8506513.96
4602976.91, 8506516.83
4602978.21, 8506501.30
4602982.51, 8506517.33
1.2.3. сграда 3 (Шорт брейк) – сграда с планоснимачен номер 417, със застроена площ
89,5 кв. м, едноетажна, с координати:
X
Y
4602974.35, 8506500.90
4602966.79, 8506514.31
4602967.89, 8506500.51
4602973.22, 8506514.73
За УПИ Х кв. 2, местността ”Летищен комплекс София” е съставен Акт за публична
държавна собственост № 03296 от 27.11.2002 г.
На Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” са предоставени
права за управление на посочените сгради съгласно т. 1.3 от Заповед
РД-14-5 на министъра на транспорта от 2 февруари 1994 г., в която сградите са посочени със
застроена площ от: сграда 1- 116,5 кв. м, сграда 2- 140 кв. м, сграда 386 кв. м,
1.3. Трафопост 3, намиращ се в УПИ ХІ, кв. 2, местността ”Летищен комплекс София” по
плана на гр. София, представляващ сграда с планоснимачен номер 228, със застроена площ 183
кв. м координати, с координати:
X
Y
4603750.63, 8505246.92
4603749.55, 8505260.22
4603735.84, 8505259.11
4603736.93, 8505245.80
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За УПИ ХI, кв. 2, местността ”Летищен комплекс София”, е съставен Акт за публична
държавна собственост № 03299 от 27 ноември 2002 г. Сградата е изградена при изпълнение на
ЛОТ Б2, разширение и реконструкция на летище София, и е включена в Разрешение за ползване
№ СТ-12-591 от 25 август 2006 г. Сградата е предадена на ДП „РВД” и е заведена в баланса на
предприятието в сметка „Сгради и конструкции”.
1.4. Трафопост 4, намиращ се в УПИ ХІ, кв. 2, местността ”Летищен комплекс София” по
плана на гр. София, представляващ сграда със застроена площ 183 кв. м, с координати:
X
Y
4603518.94, 8507665.15
4603517.86, 8507678.45
4603504.15, 8507677.34
4603505.23, 8507664.03
За УПИ ХI, кв. 2, местността ”Летищен комплекс София”, е съставен Акт за публична
държавна собственост № 03299 от 27 ноември 2002 г. Сградата е изградена със средства на ДП
„РВД”. За сградата е издадено разрешение за ползване № СТ-2-726 от 9 октомври 2006 г. от
Дирекцията за национален строителен контрол.
1.5. Трафопост – локатор, намиращ се в УПИ Х, кв. 2, местността”Летищен комплекс
София” по плана на гр. София, сграда с планоснимачен номер 413, със застроена площ 96 кв. м,
с координати:
X
Y
4603119.89, 8505351.34
4603103.02, 8505347.57
4603104.67, 8505341.31
4603116.32, 8505344.36
4603116.28, 8505346.60
4603120.63, 8505347.41
За УПИ Х, кв. 2, местността ”Летищен комплекс София” е съставен Акт за публична
държавна собственост № 03296 от 27 ноември 2002 г. На ДП „РВД” са предоставени права за
управление
на
посочената
сграда
съгласно
т.
1.3
от
Заповед
РД-14-5 на министъра на транспорта от 2 февруари 1994 г., в която сградата е посочена със
застроена площ 125,9 кв. м.
1.6. Трафопост 6, намиращ се в УПИ ХVІІ, кв. 2, местността ”Летищен комплекс София”
по плана на гр. София, представляващ сграда с планоснимачен номер 192, със застроена площ
145 кв. м, с координати:
X
Y
4602468.38, 8505386.96
4602466.10, 8505399.14
4602454.21, 8505396.94
4602457.02, 8505384.64
За УПИ ХVII, кв. 2, местността ”Летищен комплекс София” са съставени:
1. Нотариален акт № 240, т. ІІ, р. № 7141/28.12.2006 г.; 2. Нотариален акт № 44, т. ІІІ,
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р. № 4492/27.10.2008 г.; 3. Решение № 432 на Министерския съвет от 2006 г. Акт за публична
държавна собственост № 06466/16.10.2007 г.
Държавно предприятие “Ръководство на въздушното движение” ползва Трафопост 6 на
основание Разделителен протокол на СО „БГА Балкан”.
Трафопост 6 е заведен в баланса на ДП „РВД” в сметка "Машини, съоръжения и
оборудване" под № 759.
1.7. Трафопост 7, намиращ се в УПИ Х, кв. 2, местността ”Летищен комплекс София” по
плана на гр. София, сграда със застроена площ 59 кв. м, с координати:
X
Y
4602992.46, 8505272.24
4602985.46, 8505270.01
4602987.90, 8505262.35
4602994.89, 8505264.57
За УПИ Х, кв. 2, местността ”Летищен комплекс София” е съставен Акт за публична
държавна собственост № 03296 от 27.11.2002г. издаден от Областна администрация на област
София.
Трафопост 7 е заведен в баланса на ДП „РВД” в сметка "Машини, съоръжения и
оборудване" под № 777.
2. Съоръжения и системи

Инв.
№

Наименование

Мяр- Колика чество

Местоположение

Стойност на
Дата на
придобиване придобиване

Балансова
стойност
към
30.06.2012 г.

І. Активи, придобити по проекта
„Реконструкция и разширение
на Летище София”
9007 PAPI 09 в т. ч.
Secondary Cable
Secondary Connectors
Isolating Transformer Precision Approach
Path Indicator (PAPI 09)
Precision Aproach Path Indicator to (PAPI 09)
(Item 1 Idman Proforma Invoice)

m

186

set

8

no.

24

set

8

9008 PAPI 27 в т. ч.
Secondary Cable
Secondary Connectors
Isolating Transformer Precision Approach
Path Indicator (PAPI 27)
Precision Aproach Path Indicator PAP! 27( as
Item 3 Idman Proforma Invoice)

m

82

set

4

no.

12

set

4

9009 ПОДХОД 09 в т. ч.
Secondary Cable
Secondary Connectors

m

3259

set

164

67

УПИ XI

37 977.38

30.5.2008

25 054.61

УПИ XI

16 296.26

30.5.2008

10 750.93

УПИ XI

317 509.48

30.5.2008

209 467.91

Isolating Transformer 'Runway Lighting
System (Approach 09)
approach lighting poles
Add : additional approach lighting poles
approach lighting masts
semi flush type (Item 5 & 6 Idman proforma
Invoice 4510P - Fitting 2051/3x105W-C-0)
elevated type (Item 7 Idman proforma
Invoice4510P - Fitting 2982/150W-C)
Bore holes to inset lamps

no.

164

no.

20

no.

10

no.

12

no.

80

no.

80

m

1997

set

244

no.

172

no.

39

no.

49

no.

17

Item

1

no.

15

no.

24

no.

205

9010 ПОДХОД 27 в т. ч.
Secondary Cable
Secondary Connectors

УПИ XI

358 629.25

30.5.2008

236 595.73

УПИ XI

122 654.05

30.5.2008

80 917.64

УПИ XI

427 519.30

30.5.2008

282 044.04

Isolating Transformer Runway Lighting
System (approach 27)
Wire ways (bore holes) Runway Lighting
System (approach 27)
approach lighting poles
approach lighting masts
As Excell Invoice 545362 dated 24/11/2005 =
E4916.6
Semi flush type (Items 10,11,12 & 13 of
Idman Pro. Invoice 45101P - Fitting
2051/3x105W-C-0)
Semi flush type ( ditto but Fitting
2051/3x105W-R-L or R - 12+12 = 24)
Elevated type (Items 14 & 15 on Idman
Invoice 45101P - Fittings 2982/100W-R &
2982/150W-C = 157 + 48 = 205 )
Bore holes to inset lamps

СИСТЕМА ИМПУЛСНИ
9011 СВЕТЛИНИ в т. ч.:
Lights (Item 19 Idman Proforma invoice
45101P - Fitting 6290-H Lights)

no.

20

Control units (Item 20 & 21 Idman proforma
Invoice ditto comprising 20 x 7205-S Flash
system junction boxes with Idman 7200-ES
230/400V flash system central unit all as per
Spec 531 - claim for separate item for Central
Unit rejected)

no.

20

ОСЕВИ И ПРАГОВИ
9012 СВЕТЛИНИ НА ПИК в т. ч.:
Secondary Cable
Secondary Connectors

Г
m

10705

set

283

no.

283

no.

185

no.

54

no.

80

Isolating transformer Runway Lighting
System (Centerline Lighting incl. Threshold)
Overhaul and installation existing light
fixtures - ( Contractor chose to use new fitting
type - 4552/ 105W-C/R or 4552/105W-C Total of 159 + 80 = 239 delivered Idman
Invoice 50901P Items 3,4,5 & 6)
New runway fixtures (white/white) - ( Fitting
4552/ 105W-C)
Net additional costs of runway fixtures for
(red/white) in lieu of (White/white) (Net
difference between items 3 and 5 + mark-up,
Idman Proforma Invoice 50901P)
High Intensity Runway Threshold Light

68

Semi flush type (Items 22 & 23 Idman Pro.
Invoice 45101P - Fitting 4351/2x105W-G)
Elevated type (Items 24 & 25 ditto - Fitting
2982/150W-G)

no.

36

no.

8

Bore holes to inset lamps

СТРАНИЧНИ И КРАЙНИ
9013 СВЕТЛИНИ НА ПИК в т. ч.:
Secondary Cable
Secondary Connectors
Isolating transformerRunway Lighting System
(Edge Lighting incl. Runway End)

m

682

set

136

no.

143

no.

18

no.

13

no.

4

no.

65

no.

4

no.

4

no.

16

no.

12

УПИ XI

173 828.02

30.5.2008

114 678.16

УПИ XI

290 064.78

30.5.2008

191 362.12

УПИ XI

398 270.86

30.5.2008

262 748.13

High Intensity Runway End Light
Semi flush type (Items 27 & 28 Idman
Proforma Invoice 45101P - Fitting
4361/105W-R - Runway inset-inidirectional
end lamp)
Semi flush type (white/white) (Items 29&30
Idman pro. Invoice - Fitting 4062/2x105W-C Note 6 delivered and 13 installed)
Semi flush type (white/yellow) (Fittings
4062/2x105W-C/Y or Y/C - No record of
delivery)
Elevated type (white/white) (Items 31&36
ditto - Fitting 5848/150W-C. Note - 72
delivered)
Elevated type (yellow/red) (Items 32&36 ditto
- Fitting 5848/150W-YR)
Elevated type (red/yellow) (Items 33&36 ditto
- Fitting 5848/150W-RY)
Elevated type (white/yellow) (Items 34&36
ditto - Fitting 5848/150W-CY. Note 18
delivered)
Elevated type (yellow/white) (Items 35&36
ditto - Fitting 5848/150W-YC. Note 14
delivered+B28)
Bore holes to inset lamps
Saw Cuts to Threasholds, edge lighting

ЗОНА ЗА ПРИЗЕМЯВАНЕ
9014 (TDZ) в т. ч.:
Secondary Cable
Secondary Connectors
Isolating transformer Runway Lighting
System (Touch Down zone 27)
overhaul and installation existing fixtures
(New fittings 4651/ 105W-C as item No. 1
Idman Proforma Invoice No 50901P)
semi flush type (Item 1 = 240 lights - Idman
Pro. Invoice 50901P - Fitting 4651/ 105W-C)
Bore holes to inset lamps

m

5475

set

240

no.

240

no.

180

no.

60

m

11077

set

83

no.

315

no.

69

9015 СТОП ЛИНИИ, в т. ч.:
Secondary Cable
Secondary Connectors
Isolating transformer Runway Lighting
System (Stopbars)
Two 40W inset lamps straight, bi-directional
(Items 39,43,44 & 62, Idman Proforma
Invoice No. 45101P - Fitting 5562 N 2x40WG/G, G/Y or Y/Y or Fitting 5562 S 2x40W
G/G or G/Y. Note 61 delivered, 69 required

69

Two 40W inset lamps curved, bi-directional
(Items 40,41,42 ditto - Fitting 5562 C 2x40WG/G, G/Y & Y/G. Note 55 delivered, 54
required )
One lamp straight uni-directional (Item 46 &
62 ditto - Fitting 5751 N 40W-R & 5751CL
40 W/R
semi flush type with red or yellow filter (items
55 & 56 Idman Pro. Invoice 45101P - Fitting
5751 N 40W-G & Y)
elevated type (Items 48&49 ditto Fitting 2982
45W-R)
Bore holes to inset lamps

no.

54

no.

59

no.

59

no.

24

Saw Cuts to Stopbars

ОСОВИ СВЕТЛИНИ НА ПР,
9016 в т. ч.:
Secondary Cable
Secondary Connectors
Isolating transformer Taxiway Lighting
system
Straight 40W inset lamp bi-directional wide or
narrow beam (Item 52 & 62 Idman Pro.
Invoice 45101P - Fitting 5552 N 40W-G/G)
curved bi-directional left or right (Item 53
ditto Fitting - 5552 C 40W-G/G)
Straight 40 W inset lamp, uni-directional
(Items 59 & 60, Fitting 5751 S or CL 40W G or Y)
Curved 40 W inset lamp, uni-directional
(Items 54,57 & 58, Fitting 5751 S or CL 40W
- G, G/G or Y)
Taxiway holding position light (Fitting 5751
N 40W-Y)

m

10109

set

583

no.

566

УПИ X, УПИ XI

1 906 965.45

30.5.2008 1 258 067.39

УПИ I, УПИ
VI, УПИ X, УПИ XI

1 321 553.65

30.5.2008

871 858.19

УПИ X, УПИ XI

42 986.91

30.5.2008

28 359.43

УПИ X, УПИ XI

28 987.54

30.5.2008

19 123.84

158
no.

54

no.

16

no.

38

no.

38

Bore holes to inset lamps

С-МА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И
9018 КОНТРОЛ (AGL RCMS), в т. ч.:
Remote Control System (new)
Net additional cost of 23' Monitor in lieu of
17" moitor

no.

1

no.

3

no.

3

no.

8

no.

497

no.

103

no.

13

АДРЕСИРУЕМА СИСТЕМА
Central Control Unit (NCU, Computer &
Monitors)
Loop unit (SCM's to CCR's)
Lamp unit (replaced by Single LMS)
Combined lamp & Monitoring unit (Dual
LMS)
Aircraft detectors

ЗАЗЕМИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА
9019 СТС, в т. ч.:
Earthing cable
Earth rods
Earth rod pits

m

20130

no.

65

no.

65

9020 ЗНАЦИ, в т. ч.:
Primary Connector
Secondary Cable
Isolating transformer - Guidance Signs

set

143

m

354

no.

72

70

Secondary Connectors (incl sensore & AGL
RCMS Monitors)

set

188

no.

346

no.

88

no.

346

СИСТЕМА ПЪРВИЧНИ
9022 КАБЕЛИ, в т. ч.:
Interior of Transformer pits Large pit
Interior of Transformer pits Small pit
Large pit
Small pit
Add : Large Pits as directed за Б1
Primary Cable PAPI09
Primary Connector
Primary Cable(Approach 09)
Primary Connector

13507
172

Primary Cable(Centerline Lighting incl.
Threshold)
Primary Connector

m

18747

set

283

Primary Cable(Edge Lighting incl. Runway
End)
Primary Connector

m

18538

set

139

m

7298

set

240

m

17537

Primary Cable(Taxiway Lighting system)
Primary Connector

9031
9032
9033
9034
9035

8164

set

Primary Connector

9030

24

m

m

Primary Cable(Stopbars)

9029

set

12

Primary Connector

9028

1402

set

Primary Cable(Touch Down zone 27)

9027

m

164

Primary Connector

9026

116

2516

Primary Cable (approach 27)

9025

88

no.

m

Primary Connector

9024

no.

set

Primary Cable (PAPI 27)

9023

УПИ X, УПИ XI

РЕГУЛ. ЯРКОСТ-CCR 5kVa РАРІ
09
РЕГУЛ. ЯРКОСТ-CCR 5kVa
РАРІ09
РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 30kVa
Подх.09
РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 25kVa
Подх.09
РЕГУЛ. ЯРКОСТ-CCR 5kVa РАРІ
27
РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 25kVa
Подх.27
РЕГУЛ. ЯРКОСТ-CCR 17.5kVa
П.27
РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 10kVa
Подх.27
РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 10kVa
Подх.27
РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 25kVa
Ос.свет
РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 25kVa
Ос.свет
РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR17.5kVa
Стр.св
РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR17.5kVa
Стр.св

2 351 518.79

30.5.2008 1 552 085.47

set

315

m

36042

set

566

no.

1

ТП 3, УПИ XI

12 544.80

30.5.2008

8 275.95

no.

1

ТП 3, УПИ XI

12 544.80

30.5.2008

8 275.95

no.

1

ТП 3, УПИ XI

20 177.86

30.5.2008

13 311.84

no.

1

ТП 3, УПИ XI

19 981.98

30.5.2008

13 182.64

no.

1

ТП 4, УПИ XI

12 544.78

30.5.2008

8 275.95

no.

1

ТП 4, УПИ XI

19 981.98

30.5.2008

13 182.64

no.

1

ТП 4, УПИ XI

16 034.04

30.5.2008

10 577.89

no.

1

ТП 4, УПИ XI

13 819.02

30.5.2008

9 116.64

no.

1

ТП 4, УПИ XI

13 819.02

30.5.2008

9 116.64

no.

1

ТП 4, УПИ XI

19 983.06

30.5.2008

13 183.33

no.

1

ТП 4, УПИ XI

19 983.06

30.5.2008

13 183.33

no.

1

ТП 3, УПИ XI

16 034.04

30.5.2008

10 577.89

no.

1

ТП 4, УПИ XI

16 034.04

30.5.2008

10 577.89

71

РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 17.5kVa
9036 Кр.св
РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 17.5kVa
9037 Кр.св
РЕГУЛ. ЯРКОСТ-CCR 5kVa
9038 Стопбар
РЕГУЛ. ЯРКОСТ-CCR 5kVa
9039 Стопбар
РЕГУЛ. ЯРКОСТ-CCR 5kVa
9040 Стопбар
РЕГУЛ. ЯРКОСТ-CCR 5kVa
9041 Стопбар
РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR
9042 7.5kVaСтопбар
РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR
9043 7.5kVaСтопбар
РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 10kVa
9044 Рульожк
РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR 10kVa
9045 Рульожк
РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR
9046 17.5kVaРульож
РЕГУЛ.ЯРКОСТ-CCR
9047 17.5kVaРульож
ОПТИЧЕН КАБЕЛ (без частта от
9021 т. L до ЕЦ за УВД)
9048
9049
9050
9051
9052

no.

1

ТП 4, УПИ XI

16 276.16

30.5.2008

10 737.69

no.

1

ТП 4, УПИ XI

16 276.16

30.5.2008

10 737.69

no.

1

ТП 3, УПИ XI

12 544.44

30.5.2008

8 275.89

no.

1

ТП 3, УПИ XI

12 544.44

30.5.2008

8 275.89

no.

1

ТП 3, УПИ XI

12 544.44

30.5.2008

8 275.89

no.

1

ТП 3, УПИ XI

12 544.44

30.5.2008

8 275.89

no.

1

ТП 3, УПИ XI

13 168.85

30.5.2008

8 687.80

no.

1

ТП 3, УПИ XI

13 168.85

30.5.2008

8 687.80

no.

1

ТП 3, УПИ XI

13 819.02

30.5.2008

9 116.64

no.

1

ТП 2, УПИ X

13 819.02

30.5.2008

9 116.64

no.

1

ТП 2, УПИ X

16 034.06

30.5.2008

10 577.91

no.

1

ТП 2, УПИ X

16 034.06

30.5.2008

10 577.91

set

1

УПИ XI

160 795.55

30.5.2008

117 023.36

КАБЕЛ 6кV ТП 2 - КТП ИЗТОК

УПИ X, УПИ XI

КАБЕЛ 6кV ТП 2- ТП 4

УПИ X, УПИ XI

30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008

123 428.14
88 162.95
44 081.48
71 858.12
88 162.95

КАБЕЛ 6кV ТП 2 - ТП 3

УПИ X, УПИ XI

КАБЕЛ 6кV ТП Локатор-КТП ЗАПАД

УПИ X, УПИ XI

169 595.94
121 139.95
60 569.98
98 736.58
121 139.95

УПИ XI

90 854.95

30.5.2008

66 122.20

КРУ 6КV ТП 3

ТП 3, УПИ XI
ТП 3, УПИ XI

СИЛОВТРАНСФ.СУХ 400kVa,6кv ТП3

ТП 3, УПИ XI

30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008

7 838.89
53 702.04
7 838.89
58 370.02
6 675.11

УПИ XI

КАБЕЛ 6кV КТП ИЗТОК - ТП 4

9053 КАБЕЛ 6кV КТП ЗАПАД - ТП 3
СЪОРЪЖЕНИЯ В ТП 3
9000
9001
9002
9003
9006

ГРТ НН ТП3

ТП 3, УПИ XI

КЛИМАТИК СПЛИТ ТП3

ТП 3, УПИ XI

11 882.16
81 400.97
11 882.16
88 476.60
13 634.09

УПИ XI

140 670.47

30.5.2008

92 803.35

140 670.47

30.5.2008

92 803.35

9560.00

31.12.1993

1303.68

СИЛОВ ТРАНСФ.СУХ400 kVa,6кvТП3

КТП ИЗТОК
9004 КТП ИЗТОК в т.ч.
КРУ 6 кV - 3 полета

УПИ XI

Табло НН

УПИ XI

КТП ЗАПАД
9005 КТП ЗАПАД в т.ч.
КРУ 6 кV - 3 полета
Табло НН

УПИ XI
УПИ XI
УПИ XI

ІІ. ДРУГИ АКТИВИ
Външни кабелни линии СрН
28

КАБ.ЛИНИЯ 6 кV АЕЦ-ТР.К.(ГРП- ТЕЦ
София Изток)

на територия на
община София
72

ЗАХ.КАБЕЛ 10 кV П/СТ ИЗТ.(ГРП- П/СТ

389 София Изток)
29

КАБ.ЛИНИЯ 6 кV ОТ П/СТ Искър
индустрия

на територия на
община София
на територия на
община София

36 000.00

30.9.1994

7 500.00

5 100.00

31.12.1993

695.46

3 560.00
4 230.00

30.5.1995
01.7.1995

1 109.88
1 138.86

18 730.00

18.3.1998

6 867.66

26 182.22

20.2.2001

13 675.58

99 778.98

29.7.2005

60 744.46

99 778.98

29.7.2005

56 834.75

16 672.22

23.12.2008

12 782.18

27.2.1996
31.12.1993

0.00
0.00

Вътрешни кабелни линии СрН
390 КАБ.ЗАХР.6 кV ТП2 - ТП ЛОКАТОР
532 ЗАХР.КАБЕЛ 10 кV ТП6 -ТП7
1490 КАБ.ЛИНИЯ 6 кV ГРП-ТП-8

2797 КАБЕЛНА ЛИНИЯ 6 кV ГРП-ТП9
ІІ-ра Кабелна линия 6 кV ГРП5415 ТП 2
І-ва Кабелна линия 6 кV ГРП8419 ТП2
8420 Кабелна линия 6 кV ГРП -ТП1
СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРП
137 КЛИМ.ИНСТ.ЗА ДИЗЕЛ-АГРЕГ.
234 Kран висящ

УПИ X
УПИ X УПИ VII
УПИ II, УПИ
XVII УПИ XIX, УПИ
IV, УПИ V, УПИ VIII
УПИ II,
УПИXVII УПИ XIX,
УПИ IV, УПИ V
УПИ I, УПИ
XV УПИ X
УПИ I, УПИ
XV УПИ X
УПИ II,
УПИXVII УПИ XIX,
УПИ IV,

ГРП, УПИ II
ГРП, УПИ II

3 650.00
125.00

С/МА ШОРТБРЕЙК 109 КВ-1БР
(аварирал)

ГРП, УПИ II

575.00

31.12.1993

0.00

308 ЕЛ.ТАБЛО-АВТОМАТИКА -1БР

ГРП, УПИ II

270.00

22.7.1996

0.00

410.00
66 810.00
2 501.00
2 501.00
77 800.00
34 098.00

31.12.1993
30.5.1995
30.3.1995
30.12.1995
30.12.1995
30.6.1995

0.00
17 987.22
0.00
0.00
0.00
0.00

255

749
762
778
780
779
761

ПОЖАРОИЗВ.ИНСТАЛАЦИЯ

УПИ II

ГЕНЕРАТОР УИЛСОН С 1250

ГРП, УПИ II

УРЕДБА ЗА ВН

ГРП, УПИ II

УРЕДБА ЗА НН

ГРП, УПИ II

КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ

ГРП, УПИ II

ЕЛ.ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА, В Т.Ч.:

Разпределителна уредба – 6 кV ;
13 броя килии
Разпределителна уредба – 10 кV ;
5 бр. килии
Разпределителна уредба НН
(АВВ) - 3
Силов трансформатор, маслен:
№.1 6/0.4 кV – 630 ква - 1 брой
Силов трансформатор, маслен:
№.2 6/0.4 кV – 630 ква - 1 брой
Силов трансформатор, маслен:
№.1 6/10 кV – 1000 ква -1 брой
КАБЕЛ 6кV ГРП - ТП Хангар

КАБЕЛ 6кV ГРП - ТП 8
КАБЕЛ 6кV ГРП - ТП 1А

КАБЕЛ 10кV ГРП - ТП 7

ГРП,
УПИ II
ГРП,
УПИ II
ГРП,
УПИ II
ГРП,
УПИ II
ГРП,
УПИ II
ГРП,
УПИ II
УПИ II, УПИ ХVII
УПИ II, УПИ ХVІІ
УПИ IХ, УПИ ІV
УПИ V, УПИ VІІІ
УПИ II, УПИ XVII,
УПИ XIX, УПИ IV
УПИ II, УПИ
XVII, УПИ XIX,
УПИ IV, УПИ X
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КАБЕЛ 10кV ГРП - ТП 10
КАБЕЛ 10кV ГРП - ТП 6

КАБЕЛ 10кV ТП 7 - ТП Сев. Район

КАБЕЛ 10кV ТП Сев. Район - ТП
Тренажор
КАБЕЛ 10кV ТП 6 - ТП 11 кетеринг

1019 ЕЛ.ТАБЛО КОТЕЛНО
1020 ЕЛ.ТАБЛО УРЕДБА НН
3303 КОТЕЛНА ИНСТАЛ.- 30 КВ
3423 РАЗХОДОМЕР ЗА НАФТА VZ04
4332 ТОКОЗАХР.С-МА за операт.напреж
4282 Климатизатор-сплит с-ма LENOX

УПИ II, УПИ
XVII, УПИ III
УПИ II, УПИ XVII,
УПИ II, УПИ
XVII, УПИ XIX,
УПИ IV, УПИ X,
УПИ XI УПИ XII,
УПИ XIV
УПИ II,
УПИXVII УПИ XIX,
УПИ IV, УПИ X,
УПИXI УПИ XII,
УПИ XIV
УПИ II,
УПИXVII, УПИ III
ГРП, УПИ II

270.00
270.00
100.00

25.11.1996
25.11.1996
30.7.1997

0.00
0.00
0.00

ГРП, УПИ II
ГРП, УПИ II

360.00
11 820.00
1 614.00

19.2.2002
15.9.2005
18.12.2007

18.00
3 841.50
723.01

4283 Климатизатор-сплит с-ма LENOX
4284 Климатизатор-сплит с-ма LENOX

ГРП, УПИ II
ГРП, УПИ II

1 614.00
1 662.00

18.12.2007
18.12.2007

723.01
744.51

400 КЛ.ИНСТАЛАЦИЯ
872 ТРАНСФОРМАТОРИ 150- 3БР.
874 ТРАНСФОРМАТОРИ - 33 БР.

ГРП, УПИ II
ГРП, УПИ II

17 810.00
187.00
1 698.00

30.6.1995
30.4.1994
30.4.1994

0.00
0.00
0.00

875 ТРАНСФОРМАТОРИ - 4БР.

ГРП, УПИ II

233.00

30.4.1994

0.00

876 ТРАНСФОРМАТОРИ - 2БР.

ГРП, УПИ II

134.00

30.4.1994

0.00

877
878
880
141

ТРАНСФОРМАТОР - 3БР.

ГРП, УПИ II

ТРАНСФОРМАТОРИ- 18БР.

ГРП, УПИ II

ТРАНСФОРМАТОРИ - 12БР.

ГРП, УПИ II

ШКАФ ЗАТВОРЕН 3БР.
ЦИСТЕРНА ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
16 куб.м

ГРП, УПИ II

181.00
957.00
653.00
530.00

30.4.1994
30.4.1994
30.4.1994
14.8.1996

0.00
0.00
0.00
0.00

ГРП, УПИ II
ГРП, УПИ II
ГРП, УПИ II

ГРП, УПИ II

ГРП, УПИ II

0.00

СЪОРЪЖЕНИЯ В ТП 2
4921 КРУ тип SM6

ТП 2, УПИ X

254 861.67

18.12.2009

220 880.07

4922 Трифазен сух трансформатор

40 727.86

18.12.2009

35 297.38

4923 Трифазен сух трансформатор

ТП 2, УПИ X
ТП 2,
УПИ X

40 727.86

18.12.2009

35 297.38

4924 Уредба НН - Главно табло НН

ТП 2, УПИ X

47 076.78

18.12.2009

40 799.82

4230 ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР - Р165Е1 165kVA
4036 ЕЛ.ТАБЛО НН в ТП 2

ТП 2, УПИ X
ТП 2, УПИ X

67 658.40
5 580.00

06.8.2007
01.9.2006

41 346.80
2 906.25

4272 Климатизатор-сплит с-ма LENOX

ТП 2, УПИ X

1 998.00

18.12.2007

895.01

4273 Климатизатор-сплит с-ма LENOX

ТП 2, УПИ X

1 998.00

18.12.2007

895.01

1224 ЕЛ.ТАБЛО

ТП 2, УПИ X

150.00

30.10.1997

0.00

2298 КЛИМАТИЗАТОР
4195 UPS СИСТЕМА - SitePro 200 в ТП 3
4197 ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР - SL400P3 в ТП 3

ТП 2, УПИ X
ТП 3, УПИ XI

250.00
122 780.00
116 763.20

31.12.1995
03.5.2005
09.5.2005

0.00
53 204.61
61 625.01

ТП 3, УПИ XI
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ТП 3, УПИ XI

5411 КЛИМАТИК в ТП 3
5412 КЛИМАТИК в ТП 3

ТП 3, УПИ XI

16 129.65
16 129.65

19.5.2005
19.5.2005

4 704.45
4 704.45

ТП 4, УПИ XI
ТП 4, УПИ XI
ТП 4, УПИ XI

140 290.00
33 672.50
33 672.49

19.10.2006
19.10.2006
19.10.2006

60 792.45
12 471.43
12 471.43

UPS СИСТЕМА - SitePro 200

ТП 4, УПИ XI
ТП 4, УПИ XI

ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР - SL400P3

ТП 4, УПИ XI

КЛИМАТИК

ТП 4, УПИ XI
ТП 4, УПИ XI
ТП 4, УПИ XI
ТП 4, УПИ XI

50 291.00
122 780.00
116 763.20
16 129.65
16 129.64
3 013.20
3 013.20

19.10.2006
03.5.2005
09.5.2005
19.5.2005
19.5.2005
02.8.2006
01.8.2006

24 383.65
53 204.61
61 625.01
4 704.45
4 704.45
0.00
816.04

КТП Изток, УПИ XI

26 628.90

13.12.2007

19 083.96

КТП Запад, УПИ XI

32 407.20

13.12.2007

23 225.16

ТП – локатор, УПИ
X

87 125.18

18.12.2009

75 508.46

27 581.78

18.12.2008

23 904.26

21 601.07

18.12.2008

18 720.83

55 164.19

18.12.2008

47 808.91

4 812.00

30.6.1995

0.00

4 449.00

30.6.1995

0.00

СЪОРЪЖЕНИЯ В ТП 4
4056 КРУ тип SM6 (в -ТП 4)
4057 Сух трифазен трансформатор
4058 сух трифазен трансформатор-ТП4
4059
4196
4198
5413
5414
4020
4021
4268
4269

Уредба НН-Главно табло НН(ТП4)

КЛИМАТИК
КЛИМАТИЗАТОР
КЛИМАТИЗАТОР
ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР P30E1 30kVA КТП
Изток
ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР P50E2 50kVA КТП
Запад

СЪОРЪЖЕНИЯ В ТП
ЛОКАТОР
4925 КРУ тип SM6
ТРИФАЗЕН СУХ
4926 ТРАНСФОРМАТОР

ТП – локатор, УПИ
X
ТП – локатор, УПИ
X

4927 Уредба НН - Главно табло НН

4928 Дизел-генератор FG Wilson

ТП – локатор, УПИ X

759 СЪОРЪЖЕНИЯ В ТП 6
- Разпределителна уредба 10 кV- 10 килии
- Силов трансформатор10 /0.4 кV - маслен, 1000ква 1 брой
- Силов трансформатор10 /0.4 кV - маслен, 630ква 1 брой
- Табло НН
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ТП 6, УПИ X

ТП 6, УПИ X

ТП 6, УПИ X

СЪОРЪЖЕНИЯ В ТП 7
- Разпределителна уредба -10 кv3 килии

ТП 7, УПИ XVII

- Силов трансформатор- 10 /0.4
кV - маслен, 630ква
- 1 брой

ТП 7, УПИ XVII

- Табло НН
ДВИЖИМИ ВЕЩИ
Комутатори HP 2524
1218 ПОЖАРОГАСИТЕЛИ .

ТП 7, УПИ XVII

бр.

6

ТП2, ТП3, ТП4,
КУЛА сървъри

бр.

5

ТП 3, ТП 2
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5 733.38
400.00

476.28
30.9.1997

0.00

745
3010
3012
157
856
1299

БОЙЛЕР

ТП 2

БЮРО 160/80-ПОМ.БЮРО 80/62
БЮРО 160/80-ПОМ.БЮРО 80/62

ТП 2
ТП 2

ГАРДЕРОБ 3БР.

ГРП

БЮРО 3 БР.

ГРП

РАБ.МАСА 06 Р

ТП 4
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116.91
460.00
460.00
460.00
230.00
150.00

31.12.1993
01.8.2001
01.8.2001
27.8.1996
31.12.1994
25.12.1997

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.А.3
Други съоръжения и оборудване
[опис на съоръжения и оборудване е наличен в отделен файл „Приложение 2.А.3“]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.А.4
Съоръжения на техническата инфраструктура, свързани с електроснабдяване,
водоснабдяване и канализация, и газификация
1.

Електроснабдяване:

Електроснабдяването на летище София се осъществява от следните външни независими
източници:
За Терминал 1:
‒ ТЕЦ „София – Изток“ - средно напрежение (CpH) 6 kV;
‒ Подстанция „Искър – Индустрия“ - CpH 6 Kv;
‒ Подстанция „София – Изток“ - CpH 10 Kv.
За Терминал 2:
‒ Подстанция „Искър-Индустрия“ - CpH20 kV – извод „Боинг“;
‒ Подстанция РЦ РВД – Блок 6 - CpH20 kV – извод „Аерогара – SS1”.
На територията на летище София са изградени главни разпределителни подстанции
средно напрежение, трансформаторни подстанции средно напрежение и вътрешни кабелни
електрозахранващи мрежи, както следва:
За Терминал 1: Главна разпределителна подстанция (ГРП) средно напрежение с
единична секционирана шинна система 6 kV, захранена от ТЕЦ „София-Изток“ и от подстанция
„Искър-Индустрия“ и единична шинна система 10 kV, захранена от подстанция „София-Изток“
Шинните системи 6 kV и 10 kV са свързани чрез междинен трансформатор ТМ 1000 kVA, 10/6
kV. От ГРП се захранват следните трансформаторни подстанции на средно напрежение: 6/0,4 kV
– ТП 1, ТП 1 А, ТП – 8, ТП – 9, ТП – Хангар, ТП – ВИП А; 6/0,4 kV за светотехническа система
(СТС) – ТП 2; ТП Локатор; КТП „Запад“, ТП 3 и ТП 2, КТП „Изток“, ТП 4; 10/0,4 kV – ТП-6, ТП
– 7, ТП -10, ТП – 10 А, ТП -11, ТП – Северен район.
ТП – Тренажор. Трансформаторните подстанции са захранени с кабели средно
напрежение, положени в колектор и изкопи.
Забележка: ТП10, ТП 10А,ТП-Северен район и ТП-Тренажор като сгради и съоръжения,
а ТП 6 – само като сграда, не са собственост на летище София.
За Терминал 2: Главна разпределителна подстанция SS1 средно напрежение 20 kV с
единична секционирана шинна система, захранена от подстанция „Искър-Индустрия“ и от
възлова подстанция на РЦ РВД блок 6. От подстанция SS1 се захранват подстанция SS2 – с
единична секционирана шинна система с два трансформатора 20/0,4 kV; подстанция SS4 - с
единична секционирана шинна система с два трансформатора 20/0,4 kV. От подстанция SS2 се
захранва подстанция SS3 – с единична секционирана шинна система с два трансформатора 20/0,4
kV. Подстанциите са захранени с кабели средно напрежение 20 kV, положени в проходим
колектор и изкопи.
Изграден е мачтов трафопост 20/0,4 кV, захранен чрез въздушен електропровод от
подстанция „Искър-Индустрия“.
За резервиране на всички приоритетни консуматори в Терминал 2, светотехническата
система (СТС), част от Терминал 1, ВИП А и разтоварище ГСМ в случай на отпадане на
основното електрозахранване, са инсталирани местни аварийни източници – дизелови
генератори в ТП SS1; в ТП SS2; в ТП SS3; в ТП SS4; в ТП 2; в ТП 3; в ТП 4; в ТП Локатор; в КТП
„Изток“; в КТП „Запад“; в ГРП Т1; в ТП 8 за ВИП А и в разтоварище ГСМ.
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Прожекторите за осветление на перона, стоянките и антиобледенителните площадки са
с натриеви лампи високо налягане с мощност 600 и 400 W с възможност за регулиране на
мощността.
Системата за контрол и мониторинг на светлините за ПИК и ПР на Летище София е
проектирана и изпълнена от SAFEGATE и дава възможност за непрекъснато следене на
състоянието им. Захранването на първичните вериги на лампите за ПИК и ПР се осъществява от
регулатори за постоянен ток с мощности от 5 kV до 30 kV.
2.

Водоснабдяване и канализация:

2.1. Водоснабдяване
Водоснабдяването на „Летище София” става с три водопроводни връзки. Едната е от общ
площадков водопровод за летищния комплекс с главен водомер с водомерна шахта в зоната на
кръстовището на улици „Мими Балканска“ и ул. „Продан Таракчиев“ при пресичането с бул.
„Брюксел“. Общият площадков водопровод на територията на летищния комплекс е само с една
връзка към уличния водопровод, експлоатиран от „Софийска вода” АД, Двата терминала
захранени от тази връзка са с отделни контролни водомерни възли и с отделни клиентски номера.
Втората водопроводна връзка е директно от уличен водопровод експлоатиран от „Софийска
вода” АД. Тя е изградена през 2016 г. и има самостоятелен водомерен възел разположен в шахта.
Тази връзка също има самостоятелен клиентски номер. С третата връзка става захранването с
вода на ГРП директно от уличния водопровод преминаващ по ул. „Продан Таракчиев“. И за нея
има самостоятелен водомерен възел разположен във водомерна шахта. Тази връзка също има
самостоятелен клиентски номер. Водопроводните мрежи и за двата терминала са смесени, като
провеждат вода за питейни, противопожарни и технически нужди. Доставчик на водата за
летищния комплекс е „Софийска вода“ АД.
2.2. Канализация
На територията на летище София съществува обща площадкова канализационна мрежа,
в която се извършва отводняването на всички основни потребители на вода, двата терминала,
карго, автостопанство и ГСМ. Отводняването на битово-фекалните води от Терминал 2 се
извършва с битово-фекална помпена станция. Дъждовните води от Терминал 2 се отводняват към
ретензионното езеро в бивша кариера „Стари силози“, от където се препомпват към река Искър
с мощна помпена станция. Изградена е нова приемателна РШ, свързана към площадковата
канализация, в която се изливат отпадните води от водоноските, обслужващи самолетите.
Отводняването на стар ЦИК и новата противопожарна станция се извършва към локални
събирателни шахти. Отпадните битово-фекални водни количества са приети равни на
водоснабдителните от „Софийска вода“ АД. Същите се отчитат от водомерите и към тях се
начисляват загубите, генерирани от вътрешноплощадковия водопровод.
2.3. Сондажи за вода
„Летище София“ ЕАД има 5 броя сондажни кладенеца, за използването на които има
издадени разрешителни от Басейновата дирекция за управление на водите – Дунавски район с
център Плевен. Те осигуряват вода за технически и противопожарни нужди, както и за
захранване на климатичната система на Терминал 2. Те са както следва:
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Водоизточник
Подземни води

Местоположение

Разрешително

Използване на
водата

Тръбен кладенец 1

Автостопанство
Терминал 1

№ 1434/08.10.2014 г.

Измиване на автомобили и други цели.

Тръбен кладенец 2

ГСМ
Терминал 1

№ 1434/08.10.2014 г.

Противопожарни нужди и други цели.

Тръбен кладенец 3

Разтоварище
Терминал 1
Техническа зона,
Терминал 2

№ 1434/08.10.2014 г.

Противопожарни нужди и други цели.

№ 849/28.08.2012 г.

Охлаждане

Техническа зона,
Терминал 2

№ 849/28.08.2012 г.

Охлаждане

Тръбен кладенец 1
Терминал 2
Тръбен кладенец 1
Терминал 2

2.4. Източници на замърсяващи дейности:
Съдържанието на тоалетните на самолетите се изпомпва от тоалетни автомобили, които
го изливат в канализационна шахта на специално изградена за целта площадка в западната част
на летище София, за което е налично писмено съгласие от „Софийска вода“ АД.
През зимния сезон се извършват антиобледенителни процедури на самолетите само на
предназначените за това площадки (Изток и Запад). Площадките са оборудвани с подземни
резервоари за събиране на антиобледенителната течност. След приключване на зимния сезон
специализирано дружество изпомпва съдържанието на тези резервоари.
2.5. Пречиствателни съоръжения
Отточните дъждовни води от отводнителната система на перона пред Терминал 1
преминават през каломаслоуловител (КМУ) 1, а тези от перона пред Терминал 2 презКМУ 2, като
се заустват в отводнителна канавка, която ги отвежда в р. Искър. За тази цел има издадено
разрешително от Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен
№ 1487/03.12.2014 г.
Пречистването на отточни дъждовни води от откритите площи за паркиране, подземният
паркинг и покривът на Терминал 2 – преминават през КМУ 3, след което се заустват в
ретензионното езеро в парка до Терминал 2, откъдето чрез помпена станция се отвеждат в р.
Искър. За тази цел има издадено разрешително от Басейнова дирекция за управление на водите –
Дунавски район с център Плевен № 1647/05.06.2015 г.

3.

Газификация:

Съгласно Решение № 475 на Министерския съвет от 26.06.2006 г., за имот публична
държавна собственост се обявява изградената от Държавно предприятие “Ръководство на
въздушното движение” част от газопроводното отклонение до Единния център за управление на
въздушното движение с обща дължина на частта 3436,63 м, намираща се в София, район “Искър”,
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с място на врязване в съществуващия газопровод Ф 630 х 8, захранващ ТЕЦ “София - Изток”, с
начало на газопроводното отклонение - кранов възел N 1 (КВ N 1) - на 3 м преди неподвижната
опора на въздушния преход над река Искър от съществуващия газопровод, и крайна точка кранов възел N 2 (КВ N 2), състояща се от:
Част І – газопровод от стоманени тръби Ф 219 х 6 с обща дължина 3152,63 м,
разположен в общински имоти, с трасе от кранов възел N 1 до т. В44 (слива се с т. В0 по част
ІІ), определено по проектните координати на чупките на трасето на газопровода, установени
при изготвянето на работните чертежи, съгласно приложението към решението; и
Част ІІ – газопровод от стоманени тръби Ф 219 х 6 с обща дължина 284 м,
разположен на територията на обект “Единен център за управление на въздушното движение”,
с трасе от т. В0 (слива се с т. В44 по част І) до кранов възел N 2, определено по координатите на
чупките на трасето на изградения газопровод, установени при заснемането за изготвянето на
екзекутивни чертежи, съгласно приложението към решението.
С решението са предоставени 1/2 идеални части от описаното по-горе съоръжение
безвъзмездно за управление на Министерството на транспорта за нуждите на Главна дирекция
“Гражданска въздухоплавателна администрация”, респективно – се предоставя за ползване на
“Летище София” ЕАД, което да осигурява пропорционална част от средствата, необходими за
поддържането на имота от събираните от “Летище София” ЕАД летищни такси.
При възлагане на концесия, доколкото на концесионера ще бъде предоставено
ползването, съвместно с ДП „РВД“, на описаното по-горе съоръжение, концесионерът следва да
осигурява съответна част от неговата поддръжка, в т.ч. необходимите средства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.А.5
Координати и гранични точки
на имотите, описани в т. 4.3 от Приложение 2 – Част А
[координати и гранични точки на имотите са налични в отделен файл „Приложение 2.А.5“]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ЧАСТ 2
ДОКУМЕНТИ, КОИТО УДОСТОВЕРЯВАТ СОБСТВЕНОСТТА И/ИЛИ
ИНДИВИДУАЛИЗИРАТ ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА
1.
Акт за публична държавна собственост № 09084 от 11.04.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-24815-20.01.2016 г.;
2.
Акт за публична държавна собственост № 09085 от 11.04.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-24816-20.01.2016 г.;
3.
Акт за публична държавна собственост № 09086 от 11.04.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-24820-20.01.2016 г.;
4.
Акт за публична държавна собственост № 09087 от 11.04.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-24803-20.01.2016 г.;
5.
Акт за публична държавна собственост № 09088 от 11.04.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-24807-20.01.2016 г.;
6.
Акт за публична държавна собственост № 09090 от 11.04.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-24817-20.01.2016 г.;
7.
Акт за публична държавна собственост № 09091 от 11.04.2016 г. на областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-24751-20.01.2016 г.;
8.
Акт за публична държавна собственост № 09092 от 11.04.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-446579-03.07.2018 г.;
9.
Акт за публична държавна собственост № 09093 от 11.04.2016 г. от областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-24755-20.01.2016 г.;
10.
Акт за публична държавна собственост № 09094 от 11.04.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-24767-20.01.2016 г.;
11.
Акт за публична държавна собственост № 09095 от 11.04.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-24766-20.01.2016 г.;
12.
Акт за публична държавна собственост № 09096 от 11.04.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-24763-20.01.2016 г.;
13.
Акт за публична държавна собственост № 09097 от 11.04.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-24809-20.01.2016 г.;
14.
Акт за публична държавна собственост № 09098 от 11.04.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-24813-20.01.2016 г.;
15.
Акт за публична държавна собственост № 09099 от 11.04.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-24771-20.01.2016 г.;
16.
Акт за публична държавна собственост № 09100 от 11.04.2016 г. от Областния
управител на област София-град, кадастрална скица № 15-24765-20.01.2016 г. и Заповед № 0Х882/04.12.2000 г. и Заповед № РД-08-902/04.12.2000 г. на министъра на отбраната и министъра
на транспорта и съобщенията за съвместно ползване на имота.
17.
Акт за публична държавна собственост № 09113 от 25.04.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрални скици № 15-446580-03.07.2018 г., № 15-44658103.07.2018 г., № 15-446584-03.07.2018 г. и № 15-446585-03.07.2018 г.;
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18.
Акт за публична държавна собственост № 09115 от 25.04.2016 г. от областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-66826-12.02.2016 г.;
19.
Акт за публична държавна собственост № 09116 от 25.04.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-66827-12.02.2016 г.;
20.
Акт за публична държавна собственост № 09117 от 25.04.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрални скици № 15-66828-12.02.2016 г. и № 15-6683012.02.2016 г.;
21.
Акт за публична държавна собственост № 09118 от 25.04.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-66862-12.02.2016 г.;
22.
Акт за публична държавна собственост № 09120 от 25.04.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-66844-12.02.2016 г.;
23.
Комбинирана скица, издадена от ГИС – София на 04.08.2014 г. за Разтоварище на
база за ГСМ, намиращо се върху поземлен имот с идентификатор 07106.1401.10, и Акт за
публична държавна собственост № 09935 от 09.07.2018 г. от Областния управител на област
София-град;
24.
Акт за публична държавна собственост № 09132/14.05.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-212512-03.05.2016 г.
25.
Акт за публична държавна собственост № 09133/14.05.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-212483-03.05.2016 г.;
26.
Акт за публична държавна собственост № 09134/14.05.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-212533-03.05.2016 г.;
27.
Акт за публична държавна собственост № 09135/14.05.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-212505-03.05.2016 г.;
28.
Акт за публична държавна собственост № 09136/14.05.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-212507-03.05.2016 г.;
29.
Акт за публична държавна собственост № 09137/14.05.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-212519-03.05.2016 г.;
30.
Акт за публична държавна собственост № 09138/14.05.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-212471-03.05.2016 г.;
31.
Акт за публична държавна собственост № 09139/14.05.2016 г. от Областния
управител на област София-град и кадастрална скица № 15-197215-21.04.2016 г.;
32.

Разрешения за ползване:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)

Разрешение за ползване № СТ-12-856/20.11.2006 г.;
Разрешение за ползване № СТ-12- 591/25.08.2006 г.;
Разрешение за ползване № СТ-12-855/20.11.2006 г.;
Разрешение за ползване № СТ-12-826/20.09.2007 г.;
Разрешение за ползване № СТ-12- 203/14.03.2008 г.;
Разрешение за ползване № 522/23.11.2000 г.;
Разрешение за ползване № СТ-12-822/20.09.2007 г.;
Разрешение за ползване № СТ-12-1188/17.11.2008 г.;
Разрешение за ползване № СТ-12- 1360/22.12.2008 г.;
Разрешение за ползване № СТ-05-391/22.04.2009 г.;
Разрешение за ползване № СТ-05-1824 от 2013 г.;
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(xii)

Разрешение за ползване № СТ-05-1816/19.12.2016 г.

33. Схема на поземлени имоти, сгради и съоръжения в Обекта на Концесията;
34. Скици №№ 15-446587-03.07.2018 г.; 15-446571-03.07.2018 г., 15-446573-03.07.2018 г.,
15-446575-03.07.2018 г. и 15-446578-03.07.2018 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ЧАСТ 3
СТРОИТЕЛСТВО И УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДМЕТА НА КОНЦЕСИЯТА, И
УСЛОВИЯ НА КОНЦЕСИЯТА
Предвид предмета на Концесията, посочен в Раздел I на Част 1 от това Приложение 2, на
Концесионера ще бъде възложено:
изпълнение на строителство и свързаното с това право да експлоатира строежа, при
поемане на оперативния и строителния риск, включително правото на получаване на приходите
от услугите, предоставяни чрез строежа, и/или от извършване на друга търговска дейност със
строежа, като сред задължителни строителни дейности са: изграждането на нов терминал 3 найкъсно до 10-та година от срока на Концесията, както и след допълнителен анализ на трафика при
необходимост – изграждането на нова писта; и
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.
В този контекст, от Концесионера ще се изисква да извършва всички Концесионни дейности,
както са определени в проекта на Концесионния договор, а именно:
„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“.
Концесионните дейности следва да бъдат извършвани в съответствие със и при спазване на
условията на Концесионния договор, включително, но без да е ограничено до посочените в
Клауза 3.1 (Предмет на Концесията) от Договора, а именно:
„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
известява 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).
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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).“
За осъществяването на предмета на Концесията, в проекта на Концесионния договор подробно
са уредени:
-

основните задължения на Концесионера – в Клауза 3.2 (Задължения на Концесионера); и

-

основните задължения на Концедента – в Клауза 3.3 (Задължения на Концедента),

като следва да се имат предвид всички други задължения и права на Страните, разписани в
другите клаузи от проекта на Концесионния договор.
При осъществяването на Концесията следва да бъдат спазвани всички условия, подробно уредени
в проекта на Концесионния договор.
УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА
Концесията се осъществява с осигурени от концесионера средства и при поемане от негова
страна на оперативния и строителния риск при следните условия:
1. Поддържане в наличност на летищните услуги (дейностите на летищен оператор,
дейностите на оператор по наземно обслужване по чл. 48д, ал. 3, т. 2-7от Закона за гражданското
въздухоплаване, както и функциите на летищна администрация) и осигуряване за срока на
концесията на тяхната непрекъснатост и ниво на качество в съответствие с концесионния
договор.
2. Извършване на строителството, включително, но не само изграждането на нов
терминал, разширяване на терминал 2, и след извършване на допълнителни проучвания –
изграждане на нова писта.
3. Управление и поддържане на обекта на концесията в експлоатационна годност за срока
на концесията.
4. Върху обекта на концесия, концесионерът може и е задължен да извършва летищни
услуги съгласно концесионния договор, като осигурява равен достъп на всички ползватели до
тях и като спазва условията за предоставянето им.
5. Изпълнение на предложения от участника, определен за концесионер размер на
инвестициите.
6. Изпълнение на предложените с офертата на участника, определен за концесионер
планове – неразделна част от концесионния договор.
7. Плащане от концесионера на концедента на годишните концесионни възнаграждения
съгласно офертата на участника, определен за концесионер.
8. Концесионерът застрахова обекта на концесията за своя сметка за всяка година от срока
на концесията, както и отговорността си като летищен оператор и като оператор по наземно
обслужване, в съответствие с действащото законодателство и с клаузите на концесионния
договор
9. Концедентът е собственик на всички приращения и подобрения, изградени трайно върху
територията на обекта на концесията.
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10. Спазване на изискванията на законодателството и на изискванията, определени от
компетентните държавни органи, свързани с националната сигурност и отбраната на страната,
живота и здравето на гражданите, околната среда, защитените територии, зони и обекти, и на
обществения ред.
11. Спазване на задълженията, поети по международни договори, по които Република
България е страна.
12. За срока на концесията концесионерът определя размера и събира летищните такси,
както и приходите от другите услуги и търговски дейности
13. Предназначението на обекта на концесия не може да се променя.
14. Непрехвърляемост на правата и задълженията по концесионния договор, освен при
условията и по реда, определени с концесионнния договор. Концесионерът няма право да се
разпорежда с обекта на концесията и на свързаните с него права и задължения или да обременява
обекта по какъвто и да е начин, освен в случаите, и при условията и по реда, предвидени с
концесионния договор.
15. При изпълнение на концесията концедентът и концесионерът спазват разпоредбите на
действащото законодателство в съответствие с клаузите на концесионния договор.
16. Концедентът не дължи на концесионера компенсации по чл. 32 от Закона за
концесиите.
17. При прекратяване на концесионния договор поради изтичане на срока на концесията
концесионерът няма право на обезщетение.
18. При предсрочно прекратяване на концесионния договор поради причина, за която
някоя от страните отговаря, същата дължи обезщетение в съответствие с действащото
законодателство и предвиденото в клаузите на концесионния договор.
19. Отношенията между страните при предсрочно прекратяване на концесионния договор
се уреждат с Концесионния договор.
20. Икономическият баланс ще се счита за нарушен, когато:
20.1. в резултат от промени в законодателството или от акт на регулаторен орган са се
променили условията за финансиране, строителство, управление или поддържане на обекта на
концесията и/или условията за предоставяне на услугите;
20.2. в резултат от непреодолима сила трайно се преустановят дейности по договора;
20.3. погине целият или част от обекта на концесията или настъпи обективна
невъзможност за неговото ползване по предназначение, освен в случаите, когато погиването или
обективната невъзможност се дължи на виновно действие или бездействие на концесионера;
20.4. възникне 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.
20.5. С проекта на концесионен договор са определени и други обстоятелства от
фактически или правен характер, свързани с обекта на концесията, при настъпването или
изменението на които може да се наруши икономическия баланс на концесията.
21. Прогнозна цена на основните услуги, включени в предмета на концесията:
Основните услуги, които концесионерът ще предоставя са летищните услуги, за които ще
има право да събира летищни такси и търговски дейности. Като прогнозни стойности на
летищните такси, могат да се посочат таксите, които събира настоящия летищен оператор,
съгласно неговата тарифа, които са определени съгласно Наредбата за таксите за използване на
летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България.
За първата година от срока на концесията се предвижда да се запази действащата
структура на таксите, както следва:
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Вид такса
Такса за кацане, която се определя на база тон от
максималното излетно тегло (maximum take-off weight
(MTOW) на въздухоплавателното средство (ВС),
диференцирана в пет групи ВС по MTOW;
Такса за паркиране на ВС, която се определя на база
тон от максималното излетно тегло (MTOW) на ВС и
продължителност на ползване на перонната
местостоянка и е диференцирана в зависимост от
периода на ползване на съоръжението (ден, нощ) и в
зависимост от зоната на паркиране (съоръженията за
паркиране/престой);
Такса за пътници, която се събира за всеки заминаващ
пътник, диференцирана единствено в зависимост от
вида пътник (дете или възрастен);
Такса за ползване на пътнически ръкав, в
зависимост от периода на ползване на съоръжението;
Такса за сигурност, която се събира за всеки
заминаващ пътник;
Такса за шум (екологична), която се заплаща на база
тон
от
MTOW
и
индивидуални
шумови
характеристики на ВС (в групи по шумови
сертификати) и часови зони от денонощието за
излитането (дневна, сутрин/вечер и нощна).

ЕВРО*
14,30 (3-25 т.)

0,171/0,064 (ден/нощ)

5,46/2,73 (възрастен/дете)
95 (до 60 мин.)
5,50
0,30 (за mtow тон, кат. 3)

*Посочените стойности са съгласно действащата тарифа за таксите за 2018 г. на Настоящия
оператор, без отчитане на програмите за стимулиране. Подробно описнаие на тарифата е
достъпно на линк: https://www.sofia-airport.bg/sites/default/files/sofia_airport_charges_bg_1.pdf
Летищният оператор ще събира и такса PRM (пътници с увреждания), като определения в
ценника на „Летища София“ ЕАД, размер на таксата за 2018 г. е 0,40 евро.
За търговските дейности се прилагат пазарни цени.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА И ОФЕРТИТЕ
Заявленията и Офертите трябва да се изготвят въз основа на Документацията за
Концесията и трябва да съдържат всички документи, изброени по-долу:
Част

Описание

1

Заявление
Образец А – Заявление
Образец B – Пълномощно
Образец C – Декларация за независимо предложение
Образец D – Гаранция за участие
Образец E.1 – Декларация за допустимост
Образец E.2 – Декларация за липса на обстоятелства по чл. 60 от Закона за
концесиите
Образец F – Опит в експлоатация на летища
Образец G – Обща нетна стойност
Образец H – Удостоверение за опит при набиране на средства

2

Обвързващо предложение
Образец А – Обвързващо предложение

3

Предложение
Образец А – Предложение
Образец А1 – Финансово предложение
Образец B – Декларация за валидност
Образец C – Списък на поверителна информация
Образец D – Произход на средства
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Част 1: Заявление
В плик с надпис “Заявление”, всеки Участник трябва да представи следното:
1. Общи документи

2.

(a)

Заявление съгласно приложения Образец A (Заявление) и съответни
приложения, които са част от Заявлението, надлежно попълнено и
подписано от Участника (или ако Участникът е Консорциум – от Водещия
член на Консорциума).

(b)

Писмено пълномощно (когато е приложимо) съгласно приложения
Образец B (Пълномощно), надлежно нотариално заверено (и, ако е издадено
извън България, удостоверено с апостил или надлежно легализирано), което
да посочва, че лицето (лицата), които подписват от името на Участника или,
ако той е Консорциум, от името на Консорциума, има (имат) пълномощията:
(i)

да подпише Заявлението,
Предложението;

Обвързващото

предложение

и

(ii)

да поеме ангажимента, че Заявлението и Офертата остават
обвързващи за Участника за целия Срок на валидност на Офертата,
и

(iii)

да представлява Участника във връзка с Процедурата за определяне
на концесионер и възлагане на Концесия през целия Срок на
валидност на Офертата.

(c)

Декларация за независимо предложение, съгласно Образец C, която
потвърждава, че Участникът не знае за конфликт на интереси или
потенциален конфликт на интереси, възникващи от предишни или
съществуващи договори или взаимоотношения, които биха могли
съществено да засегнат способността му да участва в Концесията.
Декларацията трябва да бъде подписана от упълномощен представител на
Участника (или, в случай на Консорциум – от представляващия всеки член
на Консорциума).

(d)

Гаранция за участие в размер на 2,000,000 (два милиона) евро. Гаранцията
за участие трябва да е под формата на независима, безусловна и неотменима
банкова гаранция, платима при първо поискване, издадена от първокласна
банка, оценена с кредитен рейтинг най-малко BBB-, определен от Standards
and Poor's или Baa3, определен от Moody's, или BBB- определен от Fitch.
Гаранцията за участие се представя съгласно приложения Образец D
(Гаранция за участие).

Документи за Консорциум (или за избраната от икономическите оператори
друга форма на сдружаване)
Участник, който желае да участва като Консорциум, трябва да представи Договор
за Консорциум, подписан от упълномощени представители на всички членове на
Консорциума. Посоченият договор е наречен „Договор за консорциум“ само за
удобство на икономическите оператори в настоящата процедура, като това не ги
препятства да се сдружават в избрана от тях форма.
Договорът за Консорциум трябва да съдържа най-малко следната информация:
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3.

(a)

Обвързващ ангажимент на всеки член към самия Консорциум и към
Концедента по отношение на изпълнението на Концесионния договор;

(b)

Идентификация на члена на Консорциума, който ще поеме ролята на Водещ
член и ще подаде Заявлението и Офертата от името на другите членове;

(c)

Неотменимо пълномощно на Водещия член да представлява Консорциума
и да обвързва всички негови членове във връзка с Процедурата за
определяне на концесионер и възлагане на Концесия подаването на
Заявлението и Офертата и подписването на Концесионния договор;

(d)

Идентифициране на члена на Консорциума, който изпълнява изискванията
за Летищен оператор, или Трето лице, която отговаря на изискванията за
Летищен оператор, съгласно Клауза 6.2 (Представяне на доказателства от
Трети лица) от Документацията за Концесията;

(e)

Кратко описание на задълженията на всеки от членовете за изпълнение на
Концесионния договор.

Документи, доказващи техническите способности
(a)

Оперативен опит:
(i)

Да е експлоатирал (и в момента да експлоатира) поне едно
международно летище с най-малко 10,000,000 (десет милиона)
пътници годишно през периода, започващ не по-рано от 1 януари
2013 г. до датата на Обявлението за Концесията, както е посочено в
Приложение 1 (Офертен информационен лист) (наричана понататък "Дата на Обявлението за Концесията").

(ii)

В случай на Консорциум това изискване следва да бъде изпълнено
от члена на Консорциума, който е определен като Летищен оператор
или чрез Трето лице съгласно Клауза 6.2 (Представяне на
доказателства от Трети лица) от Документацията за Концесията.

(iii)

В случай на индивидуален Участник това изискване следва да бъде
изпълнено от Участника или чрез Трето лице съгласно Клауза 6.2
(Представяне на доказателства от Трети лица) от
Документацията за Концесията.

(iv)

За доказване на съответствие на Участника с горните изисквания,
всеки от Участниците трябва да представи документ във формата на
Образец F (Опит в експлоатация на летища), надлежно попълнен
за всеки от проектите, представени от Участника като
доказателство. Във връзка с всеки от проектите, за които се
предоставя горепосоченият документ, Участниците трябва да
приложат
удостоверение,
получено
от
съответния
собственик/възложител, удостоверяващо съдържанието на Образец
F ("Опит в експлоатация на летища"). („Удостоверение за проект
за летище“). Всяко Удостоверение за проект за летище, ако не е на
английски език, се придружава от неофициален превод на английски
език и неофициален превод на български език; ако е изготвен на
английски език, трябва да бъде придружен от неофициален превод
на български език.
93

(v)

(b)

За избягване на съмнение: изразът (лицето) "да е осъществявал/о
експлоатация на летище (и понастоящем да експлоатира летище)"
означава: i) лицето да е експлоатирало дадено летище независимо
под каква форма (въз основа на лиценз, концесионен договор,
договор за ПЧП или сходен договор), или ii) въз основа на договор
за експлоатация и управление, съгласно който летищният субект
(публичен или частен, включително концесионер) възлага на такова
лице всички дейности и услуги по експлоатация и управление на
летище.

Изисквания за издаване на Лиценз за летищен оператор съгласно
българското законодателство
Съгласно чл. 64 от Закона за концесиите, чл. 43б, ал. 4 и чл. 48г, ал. 2, т. 2 и
3 от Закона за гражданското въздухоплаване, и чл. 34 и 35 от Наредба
20/2006, за целите на издаване на Лиценз за летищен оператор на
Концесионера, Участникът следва да представи документи, доказващи:
(i)

финансова стабилност на Участника, съгласно чл. 34, т.1 от Наредба
20/2006; и

(ii)

наличие на персонал, притежаващ квалификация, професионален
опит и стаж, необходими за извършване на дейността на Летищен
оператор, съгласно чл.34 т.2 б.„а“ от Наредба 20/2006.

За доказателство, че отговарят на посочените по-горе изисквания,
Участниците трябва да предоставят следните документи: по отношение на
т.(i) по-горе, документите, които се изисква да се предоставят относно
изпълнението на изискванията за финансови възможности, посочени в
Раздел 4 по-долу; и по отношение на т.(ii) по-горе, списък на лицата, които
се предлага да бъдат назначени на ръководни позиции, които ще отговарят
за управлението и експлоатацията на Летището, включително следните
данни: имена, образование, квалификация, заемани длъжности, стаж (който
трябва да е не по-малко от пет години), както това е описано по-подробно в
Част 1 на Приложение 4 (Изисквания към Офертите и Оценка).
4.

Документи, доказващи финансови възможности
(a)

Нетна стойност на Участника
(i)

По отношение на индивидуален Участник: Общата нетна стойност
(както е определена по-долу) да е равна поне на (и за всяка от
последните 3 (три) пълни финансови години) 200,000,000 (двеста
милиона) Евро.

(ii)

По отношение на Консорциум:
(A)

Общата нетна стойност на всички членове на Консорциума
да е равна поне на (и за всяка от последните 3 години)
300,000,000 (триста милиона) Евро; и

(B)

изискването по буква (А) се удовлетворява чрез
кумулативния опит на всички членове на Консорциума.
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(iii)

За да се предостави доказателство, че Участникът отговаря на
горепосочените изисквания, Участниците (или, в случай че
Участникът е Консорциум, всеки член на Консорциума, допринасящ
за изпълнението на горното изискване) трябва да попълнят
съответния файл във формат .xls предоставен в Информационната
зала, който в резюме е представен като Образец G (Обща нетна
стойност). Участниците (или, в случай че Участникът е
Консорциум, всеки член на Консорциума, допринасящ за
изпълнението на горното изискване) ще подкрепи предоставените
по-горе финансови данни чрез представяне на одитирани финансови
отчети, включително отчет за приходите и разходите, баланс и отчет
за паричните потоци за последните 3 (три) пълни финансови години
("Финансови данни"). Ако документите не са на английски език,
Участникът трябва да предостави неофициални преводи на
английски и български език на извлечения от документа, съдържащ
основните условия на финансовите отчети, както е описано по-горе.
За частта от календарната година, която не е обхваната от
одитираните финансови отчети до 7-ия (седмия) ден преди Крайния
срок за подаване на Заявления и Оферти, Участниците (или, в случай
че Участникът е Консорциум, всеки член на Консорциума,
допринасящ за изпълнението на горното изискване), представят
декларация от съответния Главен финансов директор,
потвърждаваща, че финансовото състояние и Общата нетна
стойност на дружеството не са се променили съществено от края на
финансовата година на последния одитиран финансов отчет,
представен със Заявлението.

(iv)

Ако Участникът, или в случай че Участникът е Консорциум, членът
на Консорциума, допринасящ за изпълнението на горното изискване
("Субекта"), е установен в юрисдикция, която не изисква
юридическите лица да подготвят одитирани финансови отчети или
Субектът няма одитирани финансови отчети, този Субект
предоставя декларация от неговия Главен финансов директор, която
потвърждава, че Финансовите данни, попълнени във файла във
формат .xls, чието резюме е приложено като Образец G, са верни и
точни.

(v)

Общата нетна стойност за целите на този параграф, означава за един
Субект Общите активи на този Субект, минус Общите пасиви на
Субекта на консолидирана база, където:
(1) Общите активи се изчисляват като общите консолидирани
активи на този Субект, определени в съответствие с
Международните стандарти за финансови отчети (IFRS) или
с друг сходен счетоводен или публичен счетоводен стандарт,
който е допустим в юрисдикцията, в която е установен
съответният Субект.
(2) Общите пасиви се изчисляват като общите консолидирани
пасиви на този Субект, определени в съответствие с IFRS
или друг сходен счетоводен или публичен счетоводен
стандарт, който е допустим в юрисдикцията, в която е
установен Субектът.

(vi)

Изчисленията се извършват:
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(b)

(A)

въз основа на одитираните консолидирани финансови отчети на
съответния Субект, надлежно удостоверени от независим
сертифициран/регистриран експерт-счетоводител или одитор, за
последната пълна финансова година, за която са налице одитирани
финансови отчети към Крайния срок за подаване на Заявления и
Оферти; или

(B)

ако (A) Субектът е установен в юрисдикция, която не изисква одит
на финансовите отчети, и (Б) този Субект не е одитирал
финансовите си отчети – въз основа на неодитираните
консолидирани финансови отчети за този Субект, придружени от
декларация от неговия Главен финансов директор, потвърждаваща
общите активи и общите пасиви на Субекта за последната пълна
финансова година, за която са налице такива финансови отчети до
Крайния срок за подаване на Заявления и Оферти.

Опит при набиране на средства
(i)

Участниците трябва да демонстрират способност да финансират
проект в инфраструктурния сектор чрез собствен капитал и/или
дългово финансиране (съответно рефинансиране, ако е приложимо),
набрано за такъв проект, и по-специално да са финансирали поне
един проект, надвишаващ 400,000,000 (четиристотин милиона) Евро
в периода от 1 януари 2008 г. до Датата на Обявлението за
Концесията.

(ii)

За да докажат, че Участникът отговаря на горепосочените
изисквания, Участниците трябва да представят удостоверение,
получено от съответния собственик/възложител или от
упълномощен от финансовите институции представител или агент,
като използват формуляра, приложен като Образец Н
("Удостоверение за опит за набиране на средства") („Финансово
удостоверение“). Всяко Финансово удостоверение, ако не е на
английски език, се придружава от неофициален превод на английски
език и български език; ако е съставено на английски език, то се
придружава от неофициален превод на български език. В случай на
Консорциум изискването се удовлетворява от един член на
Консорциума.
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ОБРАЗЕЦ А: ЗАЯВЛЕНИЕ
ДО
Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ЗАЯВЛЕНИЕ
В Процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесия за
строителство за „Гражданско летище за обществено ползване София – публична
държавна собственост“ чрез открита процедура
ОТ: [наименование на Участника]2
Представляван от: [три имена и качеството на представителя (представителите) на
Участника, или в случай на Консорциум, на Водещият член на Консорциума, който
подписва Заявлението]
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / УВАЖАЕМА ГОСПОЖО […],
С настоящото Заявление декларираме нашето намерение да участваме в откритата
процедура за определяне на концесионер и възлагане на Концесия за строителство на
„Гражданско летище за обществено ползване София – публична държавна собственост“.
В настоящото Заявление (и съответните Приложения), освен ако контекстът изисква друго,
термини с главна буква имат значението, дадено им в Документацията за Концесията, както
е дефинирана в Обявлението за Концесията № 2018/S 127-290417, публикувано на 5 юли
2018 г. в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
I.

Информация за Участника или ако Участникът е Консорциум, за всички
негови членове

Таблица 13

1.

Име / Наименование на дружество

2.

Правно-организационна форма

3.

Адрес

4.

Данни за контакт и уведомяване

5.

Лице за контакт

[...]
[Сдружение, вид търговец,
вид търговско дружество,
друго]
[държава, град, ул., №,
друго]
[адрес, телефон, факс,
електронен адрес]

2

Тук и навсякъде в Заявлението текстът в квадратни скоби се попълва от Участника.

3

Да се попълни от Участника, ако е индивидуален участник, а в случай на Консорциум,
молим да се добавят допълнителни таблици за всеки от членовете на Консорциума.
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6.

Водещ член

[НЕПРИЛОЖИМО]4
/[ДА]/[НЕ]

7.

Летищен оператор

[НЕПРИЛОЖИМО]5
/[ДА]/[НЕ]

Управление и представителство

[трите имена и качеството
на лицата, които
представляват Участника6]
[имена на лицата,
упълномощени да
представляват Участника в
съответствие с
учредителните му документи
или Пълномощното]7 /[
НЕПРИЛОЖИМО]8

8.

9.

Лице/лица, което е надлежно
упълномощено да обвързва и
представлява Участника в процедурата

10.

Идентификационна информация

[ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ]

11.

Друга идентификационна информация

12.

Дейности, които ще бъдат изпълнявани
от всеки член на Консорциума

[съгласно
законодателството на
държавата, в която
Участникът е установен]
[кратко описание на обхвата
на дейностите, които ще
бъдат изпълнявани от всеки
член на Консорциума по
Концесионния договор]

13. Структура и участие в капитала на Участника, или в случай на Консорциум, на
всички негови членове:
[молим предоставете релевантната информация. В случай на повече от 20 акционера, молим
посочете данни само за тези акционери, които притежават повече от 5% от капитала]

14. Основните сфери на дейност на Участника, или в случай на Консорциум, на
всички негови членове, са както следва:
[молим предоставете релевантната информация]

15. Информация за предложените Подизпълнители, включително информация
относно името, съответно наименованието, данните за контакт, включиетлно
електронен адрес, и лицата, които представляват всеки посочен Подизпълнител9

4

Молим посочете НЕПРИЛОЖИМО, ако Участникът не е Консорциум.

5

Молим посочете НЕПРИЛОЖИМО, ако Участникът не е Консорциум.

6

Когато член на управителния орган е юридическо лице се посочват данните за неговия
представител в съответния управителен орган.

7

Да се попълни от Участника, когато е индивидуален, а в случай на Консорциум да се
попълни само от Водещия член.

8

Посочете НЕПРИЛОЖИМО, ако таблицата се отнася за член на Консорциума, който не е
Водещ член.

9

Попълва се само в случай, че Участникът планира да използва конкретни Подизпълнители,
които може да посочи към датата на Заявлението.
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[Молим да предоставите подробна информация за Подизпълнителя/Подизпълнителите,
който/които е/са предложен/и да участва/т при изпълнението на Концесионния договор
(ако е приложимо,) като посочите вида дейности, които ще бъдат изпълнявани от
Подизпълнителя / Подизпълнителите, и Дела от Концесията, който тези дейности
представляват]
Таблица 210
(1)

Име / Наименование на дружество

[...]

(2)

Правно-организационна форма

[Сдружение, вид търговец, вид
търговско дружество, друго]

(3)
Идентификационна информация::

[ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ
/еквивалентен регистрационен
номер]

(4)

Адрес на управление / адрес по регистрация:

[държава, град, улица, номер,
друго]

(5)

Данни за контакт:

[телефон, факс, имейл]

(6)

Законни представители:

[Пълните имена и длъжностите
на лицата, които представляват
Подизпълнителя,
съгласно
регистъра,
в
който
е
11
регистриран подизпълнителя ]

(7)

Видове дейности, които ще бъдат
изпълнявани от Подизпълнителя и Дела от
Концесията, който тези дейности
представляват

[кратко описание на обхвата на
дейностите, които ще бъдат
изпълнявани от подизпълнителя,
спрямо обхвата на Концесията и
посочване
на
Дела
от
Концесията, който тези дейности
представляват съгласно Клауза
4.6. ]

16. Информация за видовете дейности и Дела от Концесията, който тези дейности
представляват, които Участникът желае да възложи за подизпълнение:
[Молим посочете видовете дейности и Дела от Концесията, който тези дейности
представляват, по отношение на дейностите, за които Участникът не е определил изрично
Подизпълнител/Подизпълнители съгласно Таблица 2 по-горе, но които Участникът желае
да възложи за подизпълнение за срока на Концесията (Клауза 4.6(d) от Документацията за
Концесията)]

10

Молим да попълните отделна таблица за всеки предложен Подизпълнител.

11

Когато юридическото лице е член на управителния орган, се посочват данните на неговия
представител в съответния управителен орган.
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17. Информация за Трети лица12
[Молим да предоставите подробна информация за Третото лице/Третите лица, чрез
възможностите или ресурсите на което/които Участникът изпълнява изискванията,
отнасящи се до технически способности и/или финансово състояние, съгласно Част 1
(Заявление) на Приложение 3 (Съдържание на Заявленията и Офертите) (ако е
приложимо)]
Таблица 313
(1)

Име / наименование на дружество:

[...]

(2)

Правно-организационна форма

[Сдружение, вид търговец, вид
търговско дружество, друго]

(3)
Идентификационна информация

II.

[ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ
/еквивалентен регистрационен
номер]

(4)

Адрес на управление / адрес по регистрация

[държава, град, улица, номер,
друго]

(5)

Данни за контакт

[телефон, факс, имейл]

(6)

Изискване, изпълнено чрез възможностите
или ресурсите на Третото лице

[посочете изискванията,
свързани с технически
способности и / или финансово
състояние, съгласно Част 1
(Заявление) на Приложение 3
(Съдържание на Заявленията и
Офертите), които се
изпълняват чрез Третото лице]

Потвърждения
(a)

Прегледали сме Документацията за Концесията и сме запознати с
указанията и условията за участие в Процедурата за определяне на
Концесионер.

(b)

Съгласни сме с разпоредбите и условията на Документацията за Концесията
и ги приемаме без възражения.

(c)

Цялата информация, представена в и/или по отношение на Заявлението е
вярна, точна и пълна, и дава право на Комисията или упълномощени от нея
лица да проверяват нейната истинност, точност и пълнота с всички средства.

12

Попълва се само ако Участникът изпълнява изискванията, отнасящи се до професионални и
технически способности и/или финансово и икономическо състояние чрез възможностите и
ресурсите на едно или повече Трети лица.

13

Молим попълнете отделна таблица за всяко Трето лице.
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III.

(d)

По време на провеждане на процедурата ще уведомяваме Комисията за
всякакви и всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 60, ал. 2 и
ал.3 от Закона за концесиите в 7 (седем) дневен срок от настъпването им.

(e)

Отговаряме на изискванията и условията, посочени в Документацията за
Концесията, както следва:
(i)

Отговаряме на критериите за лично състояние, изисквано от
Документацията за Концесията и за нас не е налице никое от
обстоятелствата по чл. 60, ал. 2 и ал.3 от Закона за концесиите,
отнасящи се за Участника [който и да е от членовете на
Консорциума, Подизпълнителите и Третите лица, посочени в това
Заявление (ако е приложимо)], за което прилагаме съответните
документи и Образци, надлежно попълнени и подписани.

(ii)

Отговаряме на критериите относно Финансови възможности,
изисквани съгласно Документацията за Концесията и прилагаме
съответните документи и Образци, надлежно попълнени и
подписани.

(iii)

Отговаряме на критериите относно Технически възможности,
изисквани съгласно Документацията за Концесията и прилагаме
съответните документи и Образци, надлежно попълнени и
подписани.

(iv)

Отговаряме на критериите за получаване на Лиценз за летищен
оператор съгласно Закона за гражданското въздухоплаване и
прилагаме съответните документи, удостоверяващи съответствието
с изискванията, определени в Закона за гражданското
въздухоплаване, за целите на получаване на Лиценз за летищен
оператор в случай на възлагане на Концесията за нас.

(v)

Декларираме, че органите, компетентни да контролират
професионалната дейност като летищен оператор на Участника, са:
[...] .

Документи, приложени към настоящото Заявление:
(a)

Документ за идентификация – [да / не]14
[заверено копие на документ за актуална регистрация на Участника или,
ако Участникът е Консорциум, на всеки член на Консорциума
(удостоверение за учредяване, извлечение от вписването на дружеството
в търговски регистър или други подобни официални документи, налични в
страната на произход на Участника или, ако Участникът е Консорциум,
на члена на Консорциума. В случай че Участникът е физическо лице, молим,
представете копие от документа за самоличност). Горепосочените
документи се представят заедно с неофициален превод на български език.

14

Прилага се, когато участникът не е посочил в Заявлението Единен идентификационен код
(ЕИК) по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел.
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IV.

(b)

Декларации в съответствие с Образците в Приложение 3 (Съдържание на
Заявленията и Офертите), Част 1 (Заявление), Образец Е.1 и Е.2 от
Документацията за Концесията за удостоверяване на наличието или липсата
на обстоятелства по Клауза 4.5. (a) параграфи (i) и (ii) от Документацията за
Концесията и по чл. 60 от Закона за концесиите15

(c)

Документи, доказващи Техническите възможности и Финансовите
възможности на Участника в съответствие с критериите, определени в
Приложение 3 (Съдържание на Заявленията и Офертите), Част 1
(Заявление), параграфи 3 и 4, и/или, ако е приложимо, документите,
посочени в Клауза 6.2(b)(i) на Документацията за Концесията;

(d)

Пълномощно, когато е приложимо в съответствие с образеца, приложен към
Документацията за Концесията като Приложение 3 (Съдържание на
Заявленията и Офертите), Част 1 (Заявление), Образец B. В случай, че
Пълномощното бъде нотариално заверено в друга държава и съответно
легализирано или снабдено с апостил, трябва да бъде придружено от
заверен превод на български език, в съответствие с Правилника за
легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
Пълномощното, заедно със съответната легализация/апостил и превод, ако
е приложимо, следва да се представят в оригинал;

(e)

Декларация за независимо предложение в съответствие с образеца,
приложен към Документацията за Концесията в Приложение 3
(Съдържание на Заявленията и Офертите), Част 1 (Заявление), Образец
C16;

(f)

Гаранция за участие в размер на 2 000 000 Евро, в съответствие с Образеца,
приложен към Документацията за Концесията в Приложение 3
(Съдържание на Заявленията и Офертите), Част 1 (Заявление) Образец D.
Гаранцията за участие следва да бъде нотариално заверена и, ако е издадена
извън България, легализирана/снабдена с апостил, и следва да бъде
придружена с официален превод на български език, в съответствие с
Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други
книжа. Гаранцията за участие, заедно със съответната легализация/апостил
и превод, ако е приложимо, следва да се представят в оригинал.

Допълнителни документи, необходими в случай на представяне на Заявление
и Предложение от Консорциум:
Копие от Договора за Консорциум (или еквивалентен документ за друга, избрана
от икономическите оператори форма на сдружаване).

V.

Декларираме, че ако Концесията бъде възложена на представлявания от нас
Участник, преди подписване на Концесионния договор, ще представим
изискуемите документи, които доказват декларираните в това Заявление
обстоятелства по чл. 60, ал. 2 и ал. 3 от Закона за концесиите.

15

В случай че Участникът е Консорциум, всеки член на Консорциума трябва да предостави
документите, изисквани съгласно параграф (b) от този раздел III.

16

В случай че Участникът е Консорциум, всеки член на Консорциума трябва да предостави
декларация за независимо предложение.
102

Дата
Име на Участника/
Водещия член
Име
Фамилия
Качество на
упълномощен
представител на
Участника/Водещия член

Подпис17

17

Когато Участникът е представен съвместно от повече от едно лице, Заявлението се подписва
от всяко от тези лица, като се посочват името и фамилията и качеството/длъжността на
представителя.
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ОБРАЗЕЦ B: ПЪЛНОМОЩНО
На този [ден] ден от [месец и година]
Пред мен, нотариусът, в тази кантора [име на нотариус/кантора]
Долуподписаният/ата:
Г-н/г-жа [име на законен/упълномощен представител]
Надлежно упълномощен/а в качеството си на [качество] при [име
на Участника/Водещия член на Консорциума, като се посочва
също така въз основа на Договор за Консорциум от [...]].
Националност: [ ]
Притежаващ паспорт или л.к. № [ ], издадени от [ ] на дата [ ]
Живущ на [ ]
наричано по-нататък Участник/Водещ член,
с настоящото неотменимо и безусловно:
1.

Назначава г-н/г-жа [име на представителя] в качеството му/й на
_____________________________________________________________________
[наименование на Участника/Водещия член] (наричан/а по-долу "Пълномощник"):
(a) да подписва само с подпис, или с подпис и печат, и да предава на компетентните
органи всички документи, изброени в параграф г) по-долу;
(b) да предоставя и да получава всякакви документи или актове във връзка с
документите, изброени в параграф (d) по-долу; и
(c) да извършва всички необходими и съпътстващи действия по отношение на
посочените тук въпроси, включително да извършва, подписва и изпълнява всякакви
други действия или актове, които трябва да бъдат подписани или изпълнени, за да
направят валидни или да бъдат приведени в действие документите, изброени в
параграф (d) ) по-долу;
(d) документите, свързани с това пълномощно, са следните:
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР И ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА
СТРОИТЕЛСТВО ЗА „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ
СОФИЯ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“, ОПИСАНИ ПОДРОБНО
В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА КОНЦЕСИЯТА ОТ [ДАТА….] (КАКТО МОЖЕ ДА
БЪДЕ ИЗМЕНЕНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НЕЙНИТЕ УСЛОВИЯ) И
ВКЛЮЧВАЩИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЕТО И ОФЕРТАТА ЗА
ГОРЕОПИСАНАТА КОНЦЕСИЯ, КАКТО И РАЗЯСНЕНИЯ И ДРУГА
КОМУНИКАЦИЯ С КОНЦЕДЕНТА, КОМИСИЯТА И ДРУГИ КОМПЕТЕНТНИ
ОРГАНИ НА БЪЛГАРИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО,
ОБВЪРЗВАЩОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
И
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
ЗА
ГОРЕОПИСАНАТА КОНЦЕСИЯ И, В СЛУЧАЙ НА ВЪЗЛАГАНЕ,
КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА ТОЗИ ПРОЕКТ.
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2.

Упълномощава Пълномощника да преупълномощава други лица за всички или част
от правомощията, делегирани с настоящото Пълномощно.
Настоящото Пълномощно остава в сила до по-ранното от: (i) изтичане на Срока на
валидност на Офертата или на всяко съответно удължаване; (ii) датата, на която
съответните Заявление и Оферти са били отхвърлени, (iii) датата на която Процедурата
за определяне на концесионер и възлагане на Концесия е прекратена, или (iv) датата на
подписване на Концесионния договор, в случай, че Концесията бъде възложена на
Участника.
В ДОКАЗАТЕЛСТВО НА КОЕТО, Участникът/Водещият член е подписал настоящото
пълномощно [под печат] на посочената по-горе дата.
[ПЕЧАТ]

[Подпис]

[Име / Длъжност на Участника/Представителя на Водещия Участник]
[Нотариална заверка]
[Апостил или легализация в посолство на Република България в страната на
произход на Участника /Водещия член, ако е различна от България]
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ОБРАЗЕЦ С: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аз, _____________________________________________ [име и фамилия], в качеството на
законен представител на
__________________________________________________,
[Участник/член на Консорциум] ________________________________________________
[посочете пълното име на Участника/члена на Консорциума] („Дружеството“) при пълна
имуществена и наказателна отговорност декларирам и гарантирам, че Дружеството подава
Заявление и Оферта за Концесията за строителство на „Гражданско летище за обществено
ползване София – публична държавна собственост“ независимо, без какъвто и да е вид
споразумение с други Участници, противоречащо на правилата за защита на
конкуренцията, и в пълно съответствие с разпоредбите и условията на Документацията за
Концесията.
Същевременно, потвърждавам, че при подаване на Заявлението и Офертата за Концесията
на „Гражданско летище за обществено ползване София – публична държавна собственост“
Дружеството не участва в конкурентен Консорциум с други Икономически оператори, с
които Дружеството да е свързано чрез капитал и/или собственост, или семейно родство.
В тази Декларация, освен ако контекстът изисква друго, термините с главни букви имат
значението, посочено в Документацията за Концесията, както е дефинирана в Обявлението
за Концесията № 2018/S 127-290417, публикувано на 5 юли 2018 г. в „Официален вестник“
на Европейския съюз.
Дата и място

УЧАСТНИК / ЧЛЕН НА
КОНСОРЦИУМ, представляван от:

____________________

_____________________________________
[посочва
се
името
на
законния

представител]
[да бъде подписана от законния представител на всеки Участник, а в случай, че
Участникът е Консорциум, от всеки негов член]
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ОБРАЗЕЦ D: ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
ГАРАНЦИЯ
До
Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
София
Република България
Дата:

[2019]

[Забележка: Да се предвидят възможни несъществени изменения от издаващите
банки.]
КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, че [име на Участника/в случай на Консорциум, молим да
посочите имената на всички членове и Водещия член на Консорциума] (наричан по-долу
"Участник") е подал / ще подаде на или близо до посочената по-горе дата Оферта
(наричана по-долу "Офертата") в процедурата за определяне на концесионер и възлагане
на концесия за строителство на „Гражданско летище за обществено ползване София –
публична държавна собственост“, в съответствие с разпоредбите на Документацията за
Концесията,
УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ, че ние, [наименование на банката] от [име на държава] с
адрес на управление в [адрес], (наричана по-нататък "Банката"), се задължаваме
безусловно и неотменимо да платим на [Министерството] на транспорта,
информационните технологии и съобщенията на Република България ("Концедента"), при
получаване на писмено искане, сумата от [посочва се размера на Гаранцията за участие]
в [валута], съгласно следните условия:
Ние ще платим на Концедента дължимата сума в срок до петнадесет (15) дни от
получаването на официално писмено искане от страна на Концедента, в което се посочва,
че Участникът не е изпълнил задълженията си по Документацията за Концесията и,
независимо от евентуално възражение от страна на Участника или от друга страна, сумата
или сумите, които Концедентът може да поиска и които не надвишават сумарно
посочената по-горе сума, а именно 2,000,000 (два милиона) Евро, чрез банков превод по
една от следните сметки на Концедента: (i) набирателна сметка в български лева: Банка:
Българска народна банка, IBAN: BG77BNBG96613300124801, BIC: BNBGBGSD; (ii)
набирателна сметка в Евро: Банка: Българска народна банка, IBAN:
BG29BNBG96613600124840, S.W.I.F.T. код: BNBGBGSF, или по друг начин, приемлив за
Концедента.
Всички плащания, направени въз основа на искането на Концедента, ще бъдат без такси и
без съществуващи или бъдещи намалявания за плащане на данъци, налози, задължения,
такси, удръжки или приспадания от каквото и да било естество и наложени от което и да
било лице.
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Ангажиментите по тази гаранция представляват преки и основни задължения на Банката
и са безусловни и неотменими. Ние няма да бъдем освободени от никое задължение, нито
от всички тези задължения, поради причина или причини от какъвто и да е характер,
източник, пропуск, действие или процедура, предприети от страна на Концедента или
трето лице, което иначе би ни оправдало или освободило от задълженията и
отговорностите, описани в тази гаранция.
Тази гаранция ще остане в сила до и включително [посочва се календарната дата, която
ще бъде триста и шестдесет (360) дни след Крайния срок за подаване на Заявления и
Оферти+ допълнителни 30 дни съгласно Клауза 6.3(b)].
Тази гаранция се урежда от и тълкува в съответствие със законите, подзаконовите актове,
решенията, правилата и указанията на Република България, и всеки спор във връзка с тази
гаранция се решава изключително от компетентните органи на Република България и
съгласно Българското законодателство.
В тази гаранция, освен ако контекстът изисква друго, термините с главни букви имат
значението, посочено в Документацията за Концесията, както е дефинирана в Обявлението
за Концесията № 2018/S 127-290417, публикувано на 5 юли 2018 г. в „Официален вестник“
на Европейския съюз.

За Банката

Упълномощени представители
[нотариална заверка и, ако е направена извън България, легализация/апостил и
официален превод на български език]
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ОБРАЗЕЦ E: ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

ОБРАЗЕЦ Е.1 ДЕКЛАРАЦИЯ
за удостоверяване на липсата на обстоятелства по Клауза 4.5. (a) параграфи (i) и (ii)
от Документацията за Концесията
Долуподписаният [трите имена] _______в качеството на Законен представител,
представляващ [наименование на Участника / Член на Консорциума / Подизпълнител /
Трето лице],

със седалище и адрес на управление [държава, град, ул. №, друго]
тел/факс _________________________

Декларирам, че, към датата на подаване на Заявлението и Офертата, нито Участникът, нито
който и да било от неговите акционери, пряко или косвено:
(i) произхожда от държави, които са обект на санкции, наложени от Съвета за
сигурност на ООН; или
(ii) е включен в Списъка на Европейския съюз на лица, групи и субекти, които са
предмен на финансови санкции от страна на ЕС.

В тази Декларация, освен ако контекстът изисква друго, термините с главни букви имат
значението, посочено в Документацията за Концесията, както е дефинирана в Обявлението
за Концесията № 2018/S 127-290417, публикувано на 5 юли 2018 г. в „Официален вестник“
на Европейския съюз.

Дата:
Име и фамилия:
Качество на подписващия:
Подпис:

[Да се подпише от законен представител на всеки Участник, а в случай че Участникът е
Консорциум, от всеки негов член, и, ако е приложимо, от всяко Трето лице съгласно Клауза
6.2 и всеки Подизпълнител съгласно Клауза 4.6].
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ОБРАЗЕЦ E.2: ДЕКЛАРАЦИЯ
за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 60 от Закона за концесиите

ДЕКЛАРАЦИЯ
относно липсата на основания за изключване по чл. 60 от Закона за
концесиите
Долуподписаният/ата [трите имена],
в качеството ми на
[Участник / член на Консорциум / Подизпълнител / Трето лице18] /
[законен / упълномощен] представител на [наименование на Участник / член на
Консорциум / Подизпълнител / Трето лице]19,
с идентификационен код/№ [ЕГН / ЕИК / регистрационен или дружествен номер
от търговски регистър / еквивалентен идентификационен номер],
със седалище и адрес на управление: [държава, град, ул., №, друго],
ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:
ЧАСТ I: ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ПО ЧЛ.60 АЛ.2 ЗК
Съгласно чл.60, ал.2 от Закона за концесиите (ЗК), основанията за изключване са:
1.

влязла в сила присъда, с която кандидатът или участникът, или член на неговия
управителен или надзорен орган, или лице, което има правомощия да
представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези
органи, е осъден за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 192а, чл. 212, ал.
3, чл. 248а, чл. 253, чл. 253а, чл. 254б, чл. 301 - 302а, чл. 304 - 305а, чл. 307, чл. 321 и
чл. 321а от Наказателния кодекс, или влязла в сила присъда или друг съдебен акт
за аналогично престъпление в друга държава - членка на Европейския съюз, или
трета държава;

2.

влязъл в сила съдебен или административен акт, с който е установено, че
кандидатът или участникът не е изпълнил задължения, свързани с плащането на
данъци или на задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.
1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях в Република
България, или аналогични задължения съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

18

19

Посочва се приложимото, като по-нататък в текста на декларацията „Участника/ът“ се
заменя съответно с „Члена/ът на Консорциума“, „Подизпълнителя/т“ или „Третото лице“.
Посочва се приложимото, в зависимост от това дали декларацията се подписва от
физическото лице в негово лично качество или в качеството на представител на юридическо
лице.
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3.

влязъл в сила административен или съдебен акт, с който на кандидата или на
участника е забранено да участва в процедури за възлагане на обществени
поръчки или концесии съгласно законодателството на държавата, в която е
установен, или в друга държава - членка на Европейския съюз;

4.

влязъл в сила административен или съдебен акт, с който е установено, че
кандидатът или участникът:
1) виновно е извършил тежко професионално нарушение, или
2) не е изпълнил задължения в областта на екологичното, социалното и
трудовото право, установени с националното законодателство, правото на
Европейския съюз, колективни споразумения или с международните конвенции
в социалната област и в областта на околната среда по приложение № 5, или
3) е сключил споразумение с един или повече други икономически оператори, с
което е нарушил правилата на конкуренцията;

5.

допуснато от кандидата или участника съществено неизпълнение на
задължение по концесионен договор или по договор за обществена поръчка,
което е довело до прекратяване на съответния договор;

6.

регистрация на кандидата или участника, или на свързани с него лица в
юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от
допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане;

7.

обявена несъстоятелност или ликвидация, или открито производство по
несъстоятелност на кандидата или участника, или наличие на сходна процедура
съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Съгласно чл.60, ал.4 от ЗК, основанията за изключване по чл.60 ал.2 от ЗК не се
прилагат, когато:
1.

в случаите по т. 1 кандидатът или участникът е реабилитиран, както и когато
са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на концесионер ще
изтекат 5 години от изтърпяване на наложеното наказание и кандидатът или
участникът е представил доказателства, че е платил дължимите обезщетения
за вредите, които са резултат от престъплението;

2.

в случаите по т. 2:
1) са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на концесионер
ще изтекат 5 години от влизането в сила на съответния акт и кандидатът
или участникът е представил доказателства, че е изпълнил задълженията,
включително за начислени лихви или глоби, или
2) срокът по буква "а" не е изтекъл, но кандидатът или участникът е
представил доказателства, че:
аа) е изпълнил задълженията си, като е платил, или че е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията, включително за начислени лихви
или глоби, или
бб) е уведомен за точния размер на задълженията, дължим вследствие на
нарушението, в момент, в който не е бил в състояние да вземе мярка по буква
"а" преди изтичането на срока за представяне на заявлението;

3.

в случаите по т. 3 е изтекъл срокът, за който е наложено изключването;

4.

в случаите по т. 4, букви "а" и "в" и т. 5 са изтекли или до приключване на
процедурата за определяне на концесионер ще изтекат три години от влизането
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в сила на съответния акт по т. 4, съответно от прекратяването на договора или
налагането на санкция по т. 5, и кандидатът или участникът е представил
доказателства, че е платил дължимите обезщетения, включително за вредите,
които са резултат от съответното нарушение;
5.

в случаите по т. 4, буква "б" кандидатът или участникът е представил
доказателства, че е изпълнил задължението или че до приключване на
процедурата за определяне на концесионер ще изтекат три години от влизането
в сила на акта, с който е установено неизпълнението, както и доказателства, че
е платил дължимите обезщетения, включително за вредите, които са резултат
от неизпълнението;

6.

в случая по т. 6 кандидатът или участникът е представил доказателства, че е
налице някое от обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици.
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1. ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ
Основания по чл.60 ал.2 т.1 от ЗК:

Отговор:

Има ли издадена по отношение на Участника, [] Да [] Не
или член на неговия управителен или надзорен
орган, или лице, което има правомощия да
представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи,
влязла в сила присъда във връзка с едно от
изброените по-горе основания?
Ако

„да“,

моля

посочете20:

а) дата на присъдата, посочете за кое от a) дата:[ ], престъпление(я): [ ], основание(я):[
посочените в чл.60 ал.2 т.1 от ЗК престъпления ]
се отнася и основанието(ята), на което/които е
издадена присъдата;
б) [……]
б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете: (уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на
документа): [……][……][……][……]21
В случай че има влязла в сила присъда, има ли [] Да [] Не
основания за неприлагане на това основание
за изключване, в съответствие с чл.60 ал.4, т.1
от ЗК?
Ако „да“, моля посочете съответното Основание: [……]
основание за неприлагане на основанието за
Доказателства: [……]
изключване, а именно:
Ако съответните документи са на
а) осъденото лице е реабилитирано; или
разположение в електронен формат, моля,
б) към датата на тази декларация са изтекли или посочете: (уеб адрес, орган или служба,
до приключване на процедурата за определяне издаващи документа, точно позоваване на
на концесионер ще изтекат 5 години от документа): [……][……][……][……]22
изтърпяване на наложеното наказание и
кандидатът
или
участникът
представя
доказателства, че дължимите обезщетения за
вредите, които са резултат от престъплението
са платени (ако е приложимо).

20
21
22

Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
113

2. ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ
ВНОСКИ

Основания по чл.60 ал.2 т.2 от ЗК:

Отговор:

Има ли издаден по отношение на Участника [] Да [] Не
влязъл
в
сила
съдебен
или
административен акт, с който да е
установено, че Участникът не е изпълнил
задължения, свързани с плащането на данъци
или на задължителни осигурителни вноски
по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс и лихвите
по тях в Република България, или аналогични
задължения съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или
участникът е установен?
Данъци

Социалноосигурителни
вноски

а) съответната страна или държава членка;

a) [……]

a) [……]

б) размера на съответната сума;

б) [……]

б) [……]

в) как е установено нарушението на в) [……]
задълженията – чрез съдебно решение или
административен акт;
г) [……]
г) датата на решението/акта:

в) [……]

Ако „да“, моля посочете23:

г) [……]

В случай че има влязъл в сила съдебен или [] Да [] Не
административен акт, има ли основания за
неприлагане на това основание за
изключване, в съответствие с чл.60 ал.4, т.2
от ЗК?
Ако „да“, моля посочете съответното
основание за неприлагане на основанието за
изключване, а именно:
1) изтекли са или до приключване на
процедурата за определяне на
концесионер ще изтекат 5 години от
влизането в сила на съответния акт и
Участникът представя доказателства, че
е изпълнил задълженията, включително
за начислени лихви или глоби, или

a)
[]
Да
Доказателства: [……]

2) срокът по буква "а" не е изтекъл, но
Участникът представя доказателства,
че:

б) [] Да [] Не
аа) [] Да [] Не

23

Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
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[]

Не

аа) е изпълнил задълженията си, като е Доказателства: [……]
платил, или че е допуснато разсрочване,
отсрочване
или
обезпечение
на
задълженията,
включително
за
начислени лихви или глоби, или
бб)
[]
Да
бб) е уведомен за точния размер на Доказателства: [……]
задълженията, дължим вследствие на
нарушението, в момент, в който не е бил
в състояние да вземе мярка по буква "а"
преди изтичането на срока за
представяне на заявлението.

[]

Не

Ако съответните документи по отношение (уеб адрес, орган или служба, издаващи
на
плащането
на
данъци
или документа, точно позоваване на документа):
социалноосигурителни
вноски
са
на [……][……][……][……]24
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
3. ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБРАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ИЛИ КОНЦЕСИИ

Основания по чл.60 ал.2 т.3 от ЗК:

Отговор:

Има ли издаден по отношение на Участника, [] Да [] Не
влязъл в сила административен или съдебен
акт, с който на Участника е забранено да
участва в процедури за възлагане на
обществени поръчки или концесии съгласно
законодателството на държавата, в която е
установен, или в друга държава - членка на
Европейския съюз?
Ако „да“, моля посочете25:
а) съответната страна или държава членка, в a) [……]
която е постановен актът;
б) [……]
б) с какъв акт е наложена забраната – чрез
съдебно решение или административен акт;
в) [……]
в) датата на решението/акта:
В случай че има влязъл в сила [] Да [] Не
административен или съдебен акт, налице ли е
основанието за неприлагане на това
основание за изключване съгласно чл.60 ал.4,
т.3 от ЗК, а именно: срокът, за който е
наложено изключването, е изтекъл?
Ако „да“, моля посочете датата на изтичане на Дата: [……]
срока, за който е наложено изключването и
24
25

Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
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документ/и, с който/които се удостоверява това Доказателства: [……]
(ако е приложимо):
Ако съответните документи по отношение на (уеб адрес, орган или служба, издаващи
забраната за участие в процедури за възлагане документа, точно позоваване на документа):
на обществени поръчки или концесии са на [……][……][……][……]26
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

4. ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДРУГИ НАРУШЕНИЯ
Основания по чл.60 ал.2 т.4 от ЗК:

Отговор:

(1) Има ли издаден по отношение на
Участника,
влязъл
в
сила
административен или съдебен акт, с
който е установено, че Участникът:
1) виновно
е
извършил
професионално нарушение27, или

тежко

2) не е изпълнил задължения в областта на
екологичното, социалното и трудовото
право, установени с националното
законодателство, правото на Европейския
съюз, колективни споразумения или с
международните конвенции в социалната
област и в областта на околната среда по
приложение № 5 към ЗК, или

3) е сключил споразумение с един или
повече други икономически оператори, с
което
е
нарушил
правилата
на
конкуренцията?

1) [] Да [] Не

2) [] Да [] Не

3) [] Да [] Не

(2) Ако „да“, моля посочете28:
а) съответната страна или държава членка, a) [……]
в която е постановен актът;
б) с какъв акт е установено нарушението – б) [……]
съдебно решение или административен
акт;
в) [……]
в) датата на решението/акта:
(3) В случай че има влязъл в сила [] Да [] Не
административен или съдебен акт, налице
26
27

28

Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Съгласно §1 т.18 от Допълнителните разпоредби на ЗК, „Тежко професионално
нарушение“ е нарушение от икономически оператор на приложимите законови или
подзаконови разпоредби или етични стандарти на професията, към която принадлежи, както
и на правата върху интелектуалната собственост.
Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
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ли е основание за неприлагане на това
основание за изключване съгласно чл.60
ал.4, т.4 или т.5 от ЗК?

(4) Ако „да“, моля посочете съответното
основание за неприлагане на основанието
за изключване, а именно:
1) в случаите по букви "а" и "в" от параграф
(1) по-горе – изтекли са или до
приключване на процедурата за
определяне на концесионер ще изтекат 3
(три) години от влизането в сила на
съответния акт, и Участникът представя
доказателства, че е платил дължимите
обезщетения, включително за вредите,
които са резултат от съответното
нарушение;
2) в случаите по буква "б" от параграф (1)
по-горе Участникът представя
доказателства, че е изпълнил
задължението или че до приключване на
процедурата за определяне на
концесионер ще изтекат 3 (три) години от
влизането в сила на акта, с който е
установено неизпълнението, както и
доказателства, че е платил дължимите
обезщетения, включително за вредите,
които са резултат от неизпълнението?

a) [] Да [] Не
Доказателства: [……]

б) [] Да [] Не
Доказателства: [……]

Ако съответните документи са на (уеб адрес, орган или служба, издаващи
разположение в електронен формат, моля, документа, точно позоваване на документа):
посочете:
[……][……][……][……]29
5. ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ИЛИ ДОГОВОР
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Основания по чл.60 ал.2 т.5 от ЗК:

Отговор:

Случвало ли се е в миналото Участникът да е [] Да [] Не
допускал съществено неизпълнение на
задължение по концесионен договор или по
договор за обществена поръчка, което е
довело до прекратяване на съответния
договор?
Ако „да“, моля опишете подробно30:

[……]

При
наличие
на
описаното
по-горе [] Да [] Не
обстоятелство, налице ли е основание за
29
30

Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
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неприлагане на това основание за
изключване съгласно чл.60 ал.4, т.4 от ЗК, а
именно: изтекли са или до приключване на
процедурата за определяне на концесионер ще
изтекат 3 (три) години от прекратяването на
съответния договор и Участникът представя
доказателства, че е платил дължимите
обезщетения, включително за вредите, които са
резултат от съответното неизпълнение?
Ако „да“, моля посочете датата на изтичане на Дата: [……]
срока и представете документ/и, с който/които
Доказателства: [……]
се удостоверява плащането на дължимите
обезщетения (ако е приложимо):
Ако съответните документи са на (уеб адрес, орган или служба, издаващи
разположение в електронен формат, моля, документа, точно позоваване на документа):
посочете:
[……][……][……][……]31
6. ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С РЕГИСТРАЦИЯ В ЮРИСДИКЦИЯ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН
ДАНЪЧЕН РЕЖИМ

Основания по чл.60 ал.2 т.6 от ЗК:

Отговор:

Участникът или свързани с него лица32 имат ли [] Да [] Не
регистрация
в
юрисдикция
с
преференциален данъчен режим по смисъла
на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на
Закона
за
корпоративното
подоходно
облагане33?

31
32

33

Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Съгласно §1 т.16 от Допълнителните разпоредби на ЗК, „Свързани лица“ са:
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия - до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство - до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съпружеско съжителство;
д) съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени
с право на глас в дружеството;
з) дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което
упражнява правата на държавата, съответно на общината, в това дружество“.
Съгласно § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно
облагане, „Юрисдикции с преференциален данъчен режим“ са държавите/териториите,
които не са държави - членки на Европейския съюз, и не обменят информация с Република
България на основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно
административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на
Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 г.) и нейните последващи изменения и
допълнения и отговарят на две от следните условия:
а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между
Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно
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Ако „да“, моля опишете подробно34:

[……]

При
наличие
на
описаното
по-горе [] Да [] Не
обстоятелство, налице ли е основанието за
неприлагане на това основание за
изключване съгласно чл.60 ал.4, т.6 от ЗК?
Ако „да“, молим представете доказателства, че Доказателства: [……]
е налице някое от обстоятелствата по чл. 4 от
Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици:
Ако съответните документи са на (уеб адрес, орган или служба, издаващи
разположение в електронен формат, моля, документа, точно позоваване на документа):
посочете:
[……][……][……][……]35
7. ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
Основания по чл.60 ал.2 т.7 от ЗК:

Отговор:

Налице ли е по отношение на Участника:
а) обявена несъстоятелност, или

1) [] Да [] Не

б) започнало производство по ликвидация,
или

2) [] Да [] Не

в)
открито
производство
несъстоятелност, или

по

г)
сходна
процедура
съгласно
законодателството на държавата, в която е

34
35

3) [] Да [] Не

4) [] Да [] Не

или многостранно споразумение за обмен на информация при поискване между
Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия;
б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между
Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно
или многостранно споразумение за обмен на информация между Република България
или Европейския съюз и съответната държава/територия, но съответната
държава/територия отказва или не е в състояние да обменя информация при поискване;
в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху
доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с
повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези
доходи в Република България.
Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на финансите
по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и се
обнародва в "Държавен вестник".
Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Молим да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
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установен36?
Ако съответните документи са на (уеб адрес, орган или служба, издаващи
разположение в електронен формат, моля, документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
посочете:

Част II: ПОТВЪРЖДЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата декларира, че информацията, посочена в Част I по-горе, е
вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при
представяне на неверни данни.
Долуподписаният/ата официално декларира, че е в състояние при поискване и без
забава да представи указаните сертификати и други форми на документални
доказателства, освен в случаите, когато възлагащият орган може да получи
посочените документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във
всяка държава членка, която е достъпна безплатно37.
Долуподписаният/ата дава официално съгласие Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията да получи достъп до документите,
подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част,
раздел/ точка/и] от настоящата Декларация за целите на [процедурата за
определяне на концесионер и възлагане на Концесия за строителство за обект
„Гражданско летище за обществено ползване София“ (Обявление № 2018/S 127290417, публикувано на 5 юли 2018 г. в „Официален вестник“ на Европейския
съюз)].
Дата, място и подпис(и):
[……]

36

37

Съгласно §1 т.17 от Допълнителните разпоредби на ЗК, „Сходна процедура съгласно
законодателството на държавата, в която е установен“ е процедура, сходна на
несъстоятелност или ликвидация по смисъла на Търговския закон, при която активите на
икономическия оператор се управляват от ликвидатор, от синдик или от съда, когато има
споразумение с кредиторите и стопанската му дейност е прекратена, или друго съгласно
националното законодателство на икономическия оператор.
При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб
адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която
позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи.
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ОБРАЗЕЦ F: ОПИТ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛЕТИЩА
[Използвайки формата по-долу, молим, дайте информация за всяко летище, за което
Участникът, или в случай на Консорциум, определеният Летищен оператор, е имал
договорен ангажимент, самостоятелно или като една от основните компании в рамките
на консорциум, за да извършва дейности по експлоатация и поддръжка]
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Летище:
Град / Държава:
Общ годишен трафик на пътници (включва се
годишна стойност за периода от 1 януари 2013 г. до
датата на Обявлението за Концесията, както е посочено
в Приложение 1 (Офертен информационен лист)38
Дати и продължителност на договора:
Информация за връзка за референции:
Име:
Адрес:
Телефон:
електронна поща:
уебсайт:
Членове на Мениджърския екип и отговорности:
Име(на) на свързани дружества, членове на
консорциуми, съвместни предприятия или
акционери в дружества със специална цел,
действащи като концесионери, ако има такива:
Договорен ангажимент: [Молим, опишете на каква основа, т.е. акционерно участие,
договор за управление и експлоатация, и др. Летищният оператор упражнява
ефективно управление на летището.]
Описание на проекта: [Описанието трябва да включва раздел относно развитието на
трафика през последните години, основните страни на произход / дестинация, брой
авиокомпании и потребители, подобрения на качеството, капиталови инвестиции и
т.н., Таблици, графики и снимки могат да бъдат представени в допълнение към
текстовото описание.]

Предоставени действителни услуги: [да се опише ролята – действителните услуги,
предоставени от Участника / Летищният оператор в рамките на ангажимента]

Дата
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Име на Участника / Летищния оператор
Име и фамилия на подписващия
Качество на подписващия
Подпис

38

Моля посочете тази информация само в Образеца отнасящ се до опита с международни
летища.
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ОБРАЗЕЦ G: ОБЩА НЕТНА СТОЙНОСТ
[Участникът следва да попълни съответния файл във формат .xls, предоставен в
Информационната зала, който в резюме е представен по-долу. В случай че Участникът е
Консорциум, Образец G следва да бъде попълнен от ВСИЧКИ членове, които допринасят
за изпълнение на изискването за Обща нетна стойност на Участника, за доказване на
Финансови възможности.]
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Обща нетна стойност - [име на Участник]
Име на члена на Консорциум, който допринася за изискването, моля оставете празно, ако Участникът не е Консорциум: [въведете пълното име]

Забележка: Въведете данни само в клетките, маркирани в жълто
Валута на финансовия отчет
Моля, изберете вашата валута –>

Валута*

Обменен курс Евро

Bulgarian Lev

Преизчислено в Евро

0.51

Година
Край година - 1
Баланс
Текущи активи
Нетекущи активи

Референтна страница **

Общо активи

0

Текущи пасиви
Нетекущи пасиви

Баланс
Текущи активи
Нетекущи активи

0
0

Общо активи

0

Текущи пасиви
Нетекущи пасиви

0
0

Общо пасиви

0

Общо пасиви

0

Нетна стойност

0

Нетна стойност

0

Общ капитал

0

Общо пасиви и собствен капитал

0

Общ капитал
Общо пасиви и собствен капитал
Проверка баланс

0
TRUE

Проверка баланс

TRUE

Година
Край година - 2
Баланс
Текущи активи
Нетекущи активи

Референтна страница **

Общо активи

0

Текущи пасиви
Нетекущи пасиви

Баланс
Текущи активи
Нетекущи активи

0
0

Общо активи

0

Текущи пасиви
Нетекущи пасиви

0
0

Общо пасиви

0

Общо пасиви

0

Нетна стойност

0

Нетна стойност

0

Общ капитал

0

Общ капитал
Общо пасиви и собствен капитал
Проверка баланс

Общо пасиви и собствен капитал

0
TRUE

Проверка баланс

0
TRUE

Година
Край година - 3
Баланс
Текущи активи
Нетекущи активи

Референтна страница **

Общо активи

0

Текущи пасиви
Нетекущи пасиви

Баланс
Текущи активи
Нетекущи активи

0
0

Общо активи

0

Текущи пасиви
Нетекущи пасиви

0
0

Общо пасиви

0

Общо пасиви

0

Нетна стойност

0

Нетна стойност

0

Общ капитал

0

Общ капитал
Общо пасиви и собствен капитал
Проверка баланс

Общо пасиви и собствен капитал

0
TRUE

Проверка баланс

0
TRUE

*Валутни курсове
Входящите данни трябва да са във валутата на консолидираните финансови отчет на съответния Участник. Те ще бъдат изчислени в EUR въз основа на
валутния курс, изчислен като референтен лихвен процент на ЕЦБ или съответните централни банки на 29 декември 2017 г. (tab "Exchange rates").
**Референта страница
Представете референтната страница от съответните финансови отчети
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Съгласно изискванията, посочени в параграф 4.А от Приложение 3 (Съдържание на
Заявленията и Офертите), Част 1 (Заявление) на Документацията за Концесията,
прилагаме одитираните финансови отчети и/или декларация на Главния финансов
директор/и (според случая).
Дата
Име на Участника /
Члена на
Консорциума
Име и фамилия на
подписващия
Качество на
подписващия
Подпис
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ОБРАЗЕЦ H: УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОПИТ ПРИ НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА
Долуподписаният [пълни имена] в качеството на законен представител на [име на
Концедент /Собственик / Водещ представител или агент с мандат от финансова
институция] със седалище на управление и адрес на управление [държава, град, улица, №,
друго],
с настоящото удостоверение потвърждаваме, че:
(a) [име на Концедент /Собственик /Водещ представител или агент с мандат от
финансова институция] действащ като [посочете ролята на институцията в
инфраструктурния проект] в контекста на проекта [посочете наименованието на
проекта] ("Проект"), който включва [впишете кратко описание на проекта] и че
[името на Участника или члена на Консорциума] е действал като [въведете ролята
на Участника в проекта];
(b) Стойността на Проекта беше в размер на [.... Евро];
(c) В контекста на Проекта [име на Участника или член на Консорциум] беше в
състояние да направи капиталови инвестиции в размер на [...] Евро и/или да осигури
дългово финансиране [молим посочете дали дълговото финансиране включва също
и рефинансиране], в размер на [...] Евро;
(d) Датата на финансовото приключване на Проекта беше на [....]. [в случай че сумата
на дълговото финансиране включва и рефинансиране, молим посочете също и
датата на финансовото приключване на рефинансирането на Проекта и размера на
рефинансирания дълг]
С уважение,
Дата
Наименование на институция
Име и фамилия на подписващия
Качество на подписващия
Подпис и печат
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Част 2: Обвързващо предложение
В плик с надпис „Обвързващо Предложение“ всеки Участник предоставя Обвързващо
Предложение, надлежно попълнено от Участника или, ако Участникът е Консорциум, от
Водещия член, съставено съгласно Образец А.
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ОБРАЗЕЦ А: ОБВЪРЗВАЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
До: Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ОБВЪРЗВАЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В Процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесия за
строителство за „Гражданско летище за обществено ползване София – публична
държавна собственост“ чрез открита процедура
ОТ: [наименование на Участника]39
Представляван от: [три имена и качеството на представителя (представителите) на
Участника, или в случай на Консорциум, на Водещия член на Консорциума, който подписва
Заявлението и Офертата / Обвързващото предложение]
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО […],
След като получихме и прегледахме Документацията за Концесията за определяне на
концесионер и възлагане на концесия за строителство за „Гражданско летище за
обществено ползване София – публична държавна собственост“ чрез открита процедура, с
настоящото представяме нашето Обвързващо предложение, в съответствие с изискванията
на чл. 88, ал. 3 от Закона за концесиите.
В настоящото Обвързващо предложение (и съответните приложения), освен ако контекстът
изисква друго, термини с главна буква имат значението, дадено им в Документацията за
Концесията, както е дефинирана в Обявлението за Концесията – Обявление № 2018/S 127290417, публикувано на 5 юли 2018 г. в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
1.

Относно Финансовото предложение:

1.1.

Ние потвърждаваме задължението на Концесионера за плащане на Първоначалното
Концесионно възнаграждение;

1.2.

Предложеният размер на Годишното концесионно възнаграждение е
[
][с цифри и думи] Евро и съответстващият процент на Годишното
концесионно възнаграждение е [
%][с цифри и думи]. В случай на
несъответствие между изчисленията на Процента на Годишното концесионно
възнаграждение и Предложения размер на Годишното концесионно
възнаграждение, приоритет има Предложеният размер на Годишното концесионно
възнаграждение.

2.

Относно Техническото предложение:

2.1.

Идеен план за развитие: [Участниците следва да представят в резюме тяхното
предложение, без да включват подробности];

2.2.

Бизнес план: [Участниците следва да представят в резюме тяхното предложение,
без да включват подробности];

2.3.

План за финансиране: [Участниците следва да представят в резюме тяхното
предложение, без да включват подробности];

2.4.

Цялостна стратегия: [Участниците следва да представят в резюме тяхното
предложение, без да включват подробности].

39

Всички текстове в квадратни скоби в този образец се попълват от Участника.
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2.5.

Планове за прогнози на трафика, EBITDA и Капиталовите разходи:
[Участниците следва да представят в резюме тяхното предложение, без да
включват подробности].

Декларираме, че, в случай на несъответствие между данните, посочени в Предложението
и тези, посоченив това Обвързващо предложение, оценката на Офертата следва да се
извърши въз основа на данните, посочени в това Обвързващо предложение.

Дата
Име на Участника/ Водещия член
Име и фамилия на подписващия
Качество на подписващия
Дата
Подпис40

40

Когато Участникът се представлява заедно от повече от едно лица, Обвързващото
предложение се подписва от всяко от тези лица, като се посочват име,фамилия и качество
на всяко от тях..
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Част 3: Предложение
В плика с надпис "Предложение", всеки Участник представя следното:
1. Общи документи
(a) Предложение, съставено съгласно Образец А (Предложение) и съответни
приложения към него, надлежно попълнени и подписани от Участника (или, ако
Участникът е Консорциум, от неговия Водещ член);
(b) Декларация за валидност на Офертата, съставена по Образец B;
(c) Списък на Поверителна информация, съставен по Образец C;
(d) Декларация относно произход на средствата, съгласно Закона за мерките срещу
изпирането на пари и в съответствие с Образец D.
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ОБРАЗЕЦ А: ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО
Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В Процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесия за
строителство за „Гражданско летище за обществено ползване София – публична
държавна собственост“ чрез открита процедура
ОТ: [наименование на Участника]
Представляван от: [три имена и качеството на представителя (представителите) на
Участника, или в случай на Консорциум, на Водещият член на Консорциума, който
подписва Заявлението и Офертата / Предложението]

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО […],
След като получихме и прегледахме Документацията за Концесията за определяне на
Концесионер и за възлагане на концесия за строителство за „Гражданско летище за
обществено ползване София – публична държавна собственост“ чрез открита процедура, с
настоящото представяме нашето Предложение, чрез което се задължаваме, в случай че
бъдем определен за Концесионер на „Гражданско летище за обществено ползване София –
публична държавна собственост“, да подпишем Концесионния договор и да го изпълним в
съответствие с разпоредбите и условията на Документацията за Концесията.
В настоящото Предложение (и съответните приложения), освен ако контекстът изисква
друго, термини с главна буква имат значението, дадено им в Документацията за
Концесията, както е дефинирана в Обявлението за Концесията – Обявление № 2018/S 127290417, публикувано на 5 юли 2018 г. в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
В приложение към нашето Предложение прилагаме следните документи:
1) Декларация за срок на валидност на нашата Оферта, съставена в съответствие с
Образец B от Част 3 (Предложение) на Приложение 3 (Съдържание на Заявленията
и Офертите) на Документацията за Концесията.
2) Списък на Поверителна информация, съставен в съответствие с Образец С от Част
3 (Предложение) на Приложение 3 (Съдържание на Заявленията и Офертите) на
Документацията за Концесията.
3) Декларация относно произход на средствата, съгласно Закона за мерките срещу
изпирането на пари и в съответствие с Образец D от от Част 3 (Предложение) на
Приложение 3 (Съдържание на Заявленията и Офертите) на Документацията за
Концесията.
4) Техническо предложение, което съдържа изискванията и отговаря на критериите за
оценка, предвидени в Приложение 4 (Изисквания към Предложенията и Оценка).
5) Финансово предложение, което съдържа изискванията и отговаря на критериите за
оценка, предвидени в Приложение 4 (Изисквания към Предложенията и Оценка).
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Дата
Име на Участника/
Водещия член
Име и фамилия на
подписващия
Качество на
подписващия
Подпис и печат
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ОБРАЗЕЦ А1: ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО
Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В Процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесия за
строителство за „Гражданско летище за обществено ползване София – публична
държавна собственост“ чрез открита процедура
ОТ: [име на Участника]41
Представляван от: [три имена и качеството на представителя на Участника, или в случай
на Консорциум, на Водещият член на Консорциума, който подписва Заявлението и
Офертата/Обвързващото предложение]
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО […],
Представяме на Вашето внимание нашето Финансово Предложение.
В настоящото Предложение, освен ако контекстът изисква друго, термини с главна буква
имат значението, дадено им в Документацията за Концесията, както е дефинирана в
Обявлението за Концесията № 2018/S 127-290417, публикувано на 5 юли 2018 г. в
„Официален вестник“ на Европейския съюз.

1.

Финансово Предложение

1.1.

Приемаме задължението на Концесионера да плати Първоначалното концесионно
възнаграждение;

1.2.

Предложеният размер на Годишно концесионно възнаграждение е в рамер на
[
][с цифри и с думи] евро и Процентът на Годишното концесионно
възнаграждение е в размер на [
%][с цифри и с думи]. В случай на
несъответствие между изчисленията на Процента на Годишното концесионно
възнаграждение и Предложения размер на Годишното концесионно
възнаграждение, приоритет има Предложеният размер на Годишното концесионно
възнаграждение.

Декларираме, че в случай на несъответствие между данните, посочени в Предложението, и
тези, посочени в Обвързващото Предложение, оценката на Офертата следва да бъде
направена въз основа на данните, посочени в Обвързващото Предложение.

41

Текстът в скобите трябва да бъде попълнен от Участника.
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Дата
Име на Участника/Водещия член
Име и фамилия на подписващия
Качество на подписващия
Подпис42

В случай, че Участникът е представляван от повече от едно лице, Обвързващото
Предложение следва да бъде подписано от всяко от тези лица, като се посочат името, фамилията и
качеството на всяко от тях.
42
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ОБРАЗЕЦ B: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ
ДЕКЛАРАЦИЯ
За Срок на валидност на Офертата
Долуподписаният [трите имена] _______

в качеството на Законен представител,

представляващ [наименование на Участника/Член на Консорциума],
Със седалище и адрес на управление [държава, град, улица, №, друго]
Тел./факс

Декларирам, че тази Оферта е обвързваща за [Участника, от чието име действам като
надлежно упълномощен представител/Консорциума, за който действам като надлежно
упълномощен представител на Водещия член] и е валидна и в сила до изтичането на 360
(триста и шестдесет) дни след Крайния срок за подаване на Заявления и Оферти, както е
посочен в Документацията за Концесията.
В случай, че Концесията бъде възложена на [Участника, от чието име действам като
надлежно упълномощен представител / Консорциума, за който действам като надлежно
упълномощен представител на Водещия член], той се задължава да подпише Концесионния
договор в съответствие с подадената Оферта.
В тази декларация, освен ако контекстът изисква друго, термините с главни букви имат
значението, посочено в Документацията за Концесията, както е дефинирана в Обявлението
за Концесията – Обявление № 2018/S 127-290417, публикувано на 5 юли 2018 г. в
„Официален вестник“ на Европейския съюз.
Дата
Име на Участника
/Водещия член
Име и фамилия на
подписващия
Качество на
подписващия
Подпис и печат
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ОБРАЗЕЦ C: СПИСЪК НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Поверителна
информация

Документ,
включен в
Офертата, и брой
страници,
съдържащи
такава
информация

Причини за
поверителност на
тази информация

Период, през
който те се считат
за поверителни

Дата
Име на Участника/ Водещия член
Име и фамилия на подписващия
Качество на подписващия
Подпис43

43

Когато Участникът се представлява заедно от повече от едно лица, Обвързващото
предложение се подписва от всяко от тези лица, като се посочват име,фамилия и качество
на всяко от тях.
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ОБРАЗЕЦ D: ПРОИЗХОД НА СРЕДСТВА 44

ДЕКЛАРАЦИЯ
За произход на средства съгласно Член 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари45
Долуподписаният/ата [пълни имена] _______
С ЕГН (или персонален № или еквивалент): [Персонален номер на физическото лице,
представляващо Участника/Водещия член], ИЛИ, за лица от юрисдикция, където няма
такива номера, дата и място на раждане: [дата и място на раждане на физическото лице,
представляващо Участника/Водещия член],
С постоянен адрес: [личен
Участника/Водещия член],

адрес

на

физическото

лице,

представляващо

Гражданин на: [гражданин/националност на физическото лице, представляващо
Участника/Водещия член],
С лична карта/паспорт: [данни за лична карта или паспорт или еквивалентни за
физическото лице, представляващо Участника/Водещия член, вкл. номер, дата на
издаване, издаваща институция и държава],
В качеството на законен представител [наименование на Участника/Водещия член], със
седалище и адрес на управление [държава, град, ул., №, друго], с регистрационен номер:
[регистрационен номер на Участника/Водещия член от съответния търговски и/или
данъчен, или еквивалентен регистър].
Декларирам, че в случай на възлагане на [Участника, на който съм надлежно
упълномощен представител/Консорциума, на който съм надлежно упълномощен
представител на Водещия член] на Концесията за „Гражданско летище за обществено
ползване София – публична държавна собственост“, финансовите средства, които ще бъдат
необходими за изпълнение на Концесионния договор, имат следния произход: [да се опише
произхода на средствата, например: средствата могат да бъдат изцяло капитал или
комбинация от капитал и заемно финансиране. Молим посочете кое от двете.].
В тази декларация, освен ако контекстът изисква друго, термините с главни букви имат
значението, посочено в Документацията за Концесията, както е дефинирана в Обявлението

44

Към датата на издаване на тази Документация за Концесията все още няма нова одобрен
образец на такава декларация – очаква се да има такъв образец при приемането Правилник
за прилагането на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари. Предвид това, този
образец подлежи на изменение.

45

Моля отбележете, че формата на тази декларация може да бъде променен при одобрение и
влизане в сила на Закона за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
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за Концесията – Обявление № 2018/S 127-290417, публикувано на 5 юли 2018 г. в
„Официален вестник“ на Европейския съюз.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни обстоятелства.

Дата
Име на Участника
/Водещия член
Име и фамилия на
подписващия
Качество на
подписващия
Подпис и печат
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ОЦЕНКА
Част 1: Изисквания към Техническото предложение
Като част от Техническото предложение Участниците трябва да представят съдържанието,
посочено в тази част 1 от Приложение 4
Раздел 1 – Обща стратегия (Р1)
Раздел 2 – Качествени планове (Р2), които съдържат бизнес план, финансов план и идеен
план за развитие
Раздел 3 – Планове за прогнози на трафика, EBITDA и Капиталовите разходи (Р3)
Раздел 1 – Обща стратегия
От Участниците се изисква да демонстрират съгласувана стратегия, която отговаря на
изискванията на Документацията за Концесията и проекта на Концесионен договор – в
частност Участниците трябва да отчетат условията на проекта на Концесионен договор,
включително, без ограничения, списъка Услуги, които Концесионерът е длъжен да
извършва за Срока на Концесията.
За тази цел Участниците трябва да представят Обща стратегия като разработка, която
включва:
1.

Изложение относно мисията;

2.

Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT), който
показва разбирането на Участника за всички основни проблеми, свързани с
Летището, включително въпроси, свързани с конкретния профил на пътниците и
маркетинговия микс;

3.

Стратегически план за действие, обоснован от Раздели 2 и 3 по-долу, за постигане
на мисията, фокусиращ се върху оползотворяване на силните страни и
възможностите, като същевременно се сведат до минимум слабостите и заплахите.

Раздел 2 – Качествени планове
От Участниците се изисква да демонстрират съгласувани качествени планове, които се
отнасят до стратегията, очертана в Раздел 1 на тази Част 1 на Приложение 4 и изискванията
на Документацията за Концесията и проекта на Концесионен договор чрез следните
планове:
1.

Бизнес план, съдържащ:
(a)

Търговска програма и маркетингов план за развитие на трафика;

(b)

Програма за качество на услугите, експлоатацията и поддръжката;

(c)

Организационна и управленска програма;

(d)

Екологична и социална програма;
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(e)

Работен вариант на Преходен план и

(f)

План за управление на безопасността

2.

Финансов план, съдържащ изброените по-долу елементи.

3.

Идеен план за развитие, съдържащ:
(a)

График за осъществяване на отделните етапи на Идейния план за развитие
[конкретните етапи и срокът за тяхното реализиране в месеци се изброяват
без подробности];

(b)

Прогноза за свързаните с плана инвестиции за Капиталови разходи;

(c)

Оценка на финансовия ефект от инвестициите върху потребителите.

Бизнес планът, Финансовият план и Идейният план за развитие съответно се предоставят
в съответствие със следните подраздели А, В и С по-долу.
Където е подходящо, Участникът трябва да демонстрира своя опит във всяка област чрез
примери от други летища, които управлява, притежава или притежава дялово участие в
тях.
A.

Изисквания към Бизнес плана
Бизнес планът трябва да предоставя, достатъчно подробно, за установяване на
неговата валидност, цялостно описание на начина, по който Участникът предлага
да управлява, да извършва дейности и да експлоатира Летището. Той съдържа
следните елементи, свързани с управлението и експлоатацията на Летището за
целия срок на Концесионния договор:

1.

Търговска програма, която включва описание най-малко, но не само на следните
елементи:
(a)

(b)

Предлаганите категории продажби на дребно и предложенията на
Участника за развитието им, включително:
(i)

Безмитна търговия;

(ii)

Други магазини;

(iii)

Храни и напитки (F & B);

(iv)

Бюра за обмяна на валута и финансови услуги;

(v)

Коли под наем;

(vi)

Реклама и медии;

(vii)

Възможности за дигитална и безжична (Wi-Fi) комуникация и
електронна търговия;

(viii)

Други услуги на дребно.

предлаганите паркинги за автомобили.
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(c)

предложения за развиване на дейностите по наземно обслужване;

(d)

подход спрямо обработка на товари (карго);

(e)

Подход към други търговски дейности, включително недвижими имоти
(отдаване под наем на площи и съоръжения) доставка, складиране и
зареждане на въздухоплавателни средства с гориво и смазочни материали и
наземен транспорт между Летището и други пунктове;

2.

Маркетингов план за развитие на трафика, който очертава предложения подход към
програмите за стимулиране и отстъпки.

3.

Програма за качество на услугите, експлоатация и поддръжка, която включва
описание на най-малкото, но не само, на следните елементи:

4.

(a)

Общата стратегия на Участника за разработване и предоставяне на качество
на услугите на Пътниците, Ползвателите и Държавните ползватели,
включително предоставянето на водещи в отрасъла оперативни технологии
и услуги по поддръжка.

(b)

Система за управление на качеството (СУК) на Участника във връзка с
Измерването на изпълнението и системата за ключовите показатели за
изпълнението (КПИ), определена в проекта на Концесионен договор и как
се гарантира, че ще бъдат постигнати предвидените цели за непрекъснато
наблюдение и подобряване качеството на услугите. Тази СУК като
минимум следва да отразява задължителните КПИ съгласно Приложение 6
(Ключови показатели за изпълнение (КПИ) – Измерване на изпълнението)
на проекта на Концесионен договор. План за мониторинг и отчитане на
постигнатите КПИ трябва да бъде включен в описаната по-горе СУК.

(c)

Непрекъснато осигуряване на действия, предприемани за спазване на ниво
на обслужване „Оптимално“, съгласно приложимите документи ИАТА.

(d)

Предложената система за управление на активите, тяхната поддръжка и
експлоатация и последващо свеждане до минимум на принудителните
престои, препятствията и неудобствата по отношение на:
(i)

Площи около Терминала/ите, включително пътища за достъп,
автобусни спирки, стоянки на таксита, паркинги и коли под наем;

(ii)

Терминалът(ите); и

(iii)

Дейностите в страна „въздух“.

(e)

Предложената система за управление на активите, с която се гарантира, че
оборудването и съоръженията на Летището са надлежно поддържани,
подновявани или ремонтирани в съответствие с най-добрите практики в
сектора и полезния живот на оборудването и съоръженията.

(f)

Предложената система за измерване на качеството за измерване на
удовлетвореността на потребителите от предлаганите летищни услуги.

Организационна и управленска програма, която включва най-малко описание на
следните елементи, но не само:
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(a)

(b)

5.

Предложеният ключов персонал, който ще отговаря за управлението на
Летището по време на срока на Концесионния договор. Това трябва да
включва организационна схема и описание на отговорностите на ключовите
позиции и начина, по който Концесионерът ще бъде структуриран и
управляван, с разбивка на управленската структура, където е подходящо, по
авиационни дейности и неавиационни (търговски) дейности, поддръжка и
развитие и наземно обслужване. Трябва да бъдат приложени подробни
автобиографии на лицата, които се очаква да заемат ключовите позиции,
които трябва да включват като минимум поне 5 квалифицирани и опитни
мениджъри от най-високо ниво, които са заемали ръководни постове в
летища в продължение на най-малко 5 от последните 10 години, които
заедно покриват следните шест области на компетентност:
(i)

Летищните дейности , включително управление на безопасността,
управление на терминалите и зоните за излитане и кацане,
аварийно-спасителни дейности и услугипо сигурността;

(ii)

Търговски и маркетингови дейности;

(iii)

Инженеринг и поддръжка;

(iv)

Финансови и
технологии);

(v)

Развитие на проекти за финансиране на капиталови разходи.

(vi)

Планиране, проектиране и извършване на Строителните дейности

помощни

услуги

(например

Информационни

Предложение за поддържане на отношенията между Концесионера и
Държавните ползватели, които отговарят за дейности на територията на
Летището или свързани с Летището, като се обръща специално внимание на
Аеронавигационното обслужване, полиция и граничен контрол и реакция
при извънредни ситуации и заплахи.

Екологична и социална програма, която ще бъде разработена в съответствие с
Клаузи 8, 9 и 10 от проекта на Концесионен договор, която включва описание на
следните елементи, но не само:
(a)

Разработване и непрекъснатото усъвършенстване на Системата за
екологично и социално управление и Плановете за екологично и социално
управление и мониторинг.

(b)

Програма, която има за цел да гарантира минимизиране на отрицателното
въздействие върху околната среда, причинено от поддръжката, дейностите,
експлоатацията и разширението на Летището и Концесионните активи и
Летищните услуги, в рамките на отделни компоненти, които включват
подхода към:
(i)

увеличаване на използването и производството на възобновяема
енергия на Летището;

(ii)

ефективно и отговорно управление на водите;

(iii)

намаляване и отговорно отстраняване на замърсяванията;
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6.

(iv)

намаляване и отговорно отстраняване на отпадъците;

(v)

почистване на отпадните канализационни води и дренаж на
отходните повърхностни води;

(vi)

намаляване, улавяне и отговорно изхвърляне на разлети горива,
химикали и смазочни материали и др.;

(vii)

минимизиране на отрицателните последици за околната среда;

(viii)

ефективно управление
замърсяване;

(ix)

намаляване до минимум негативното въздействие за съседните на
летището общности и заинтересованите страни.

(x)

Намаляване на въглеродните емисии, които са резултат от
дейностите на летището.

и

отстраняване

на

Съществуващото

(c)

Конкретни предложения (мерки) за подобряване на условията на труд на
Служителите.

(d)

Методи, процедури и средства, с които Участникът възнамерява да предава
знания и умения, свързани с прилагането на най-добрите международни
практики при управлението и дейностите на Летището.

(e)

Осигуряване и предоставяне на услуги на Служители, Пътници, Ползватели
и Държавни ползватели, които допринасят за нормалното функциониране
на Обекта на Концесията и са свързани с добре функциониращо модерно
летище, включително, но не само, осигуряване на подходящи съоръжения
за обслужване на хора с увреждания и за гарантиране на достъп до
Летището за лица с увреждания и за хората с ограничена подвижност.

(f)

Конкретни предложения за защита на здравето и безопасността на
Служителите, Пътниците, Ползвателите и Държавните ползватели.

Работен вариант на Преходен план, който да се разработи в съответствие с Клауза
2.5 от проекта на Концесионен договор, и който включва предложение за график,
конкретни стъпки и основни събития за прехвърляне на Концесионните дейности
от Настоящия оператор към Концесионера, включително предоставянето от
Концедента на Концесионера на правото за експлоатация и строителство и
услугите на Oбекта на Концесията и неговото предаване, както и предаването на
други Концесионни активи на Началната дата на Концесията на Летището по време
на Преходния период (Дата на влизане в сила и Начална дата на Концесията) по
плавен и ефикасен начин и с минимално въздействие върху текущите дейности на
Летището. Планът следва да включва най-малко следните елементи:
(a)

Управление и прехвърляне на настоящи Служители на Летището, което
трябва да се подготви в съответствие с Клауза 9.1 от проекта на
Концесионен договор и във връзка с Клауза 2.5 от проекта на Концесионен
договор, по отношение на Служители в трудово-правни отношения с
Настоящия оператор, които ще се трансформират в трудово-правни
отношения с Концесионера. Това ще включва подробен план за персонала
и описание на начина, по който Участникът ще организира прехвърлянето
на отговорностите и дейностите от настоящото ръководство към
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Концесионера.

7.

B.

(b)

Прехвърляне на администрирането и изпълнението на Прехвърляни
договори
и други споразумения, свързани с експлоатацията и
извършването на дейности на Летището.

(c)

Планирано съдържание и разработване на Ръководството за управление и
експлоатация на Летището в съответствие с нормативните изисквания и
Предварителните условия.

(d)

План за удостоверяване на съответствие с изискванията за получаване на
лицензи за летищен оператор и оператор на по наземно обслужване от ГД
ГВА, както и други лицензи и сертификати, свързани с осъществяването на
аеронавигационни и не-аеронавигационни дейности на летището.

(e)

Придобиване и прехвърляне на Концесионни активи, съответно поемане на
задължения, където е приложимо, както е предвидено в проекта на
Концесионен договор.

(f)

Стратегия за връзки с обществеността.

(g)

Движимите активи, които Участникът възнамерява да закупи от Настоящия
оператор.

Изисквания към Плана за управление на безопасността, която включва описание на
най-малко, но не само, на следните елементи:
(a)

Подробно описание на Системата за управление на безопасността,
методиката за оценка на риска и организационните мероприятия с цел
поддържане на високо ниво на безопасност, в съответствие с изискванията
на Законодателството, Стандартите и препоръчителните практики на ICAO
по управление на безопасността и Стандартите , и регламентите на EASA;

(b)

Описание и структура на Плана за управление на опасностите от птици и
диви животни, включително методика за оценка на риска съгласно
изискванията на действащите нормативни документи, препоръките на
ICAO и регламентите на EASA;

(c)

Мероприятия, структура и оборудване за осигуряване на пожарната
безопасност и аварийно спасителната дейност, както и поддържане на
категорията на летището в съответствие с обслужвания трафик и типа
въздухоплавателни средства;

(d)

Мероприятия, структура и оборудване за осигуряване на медицинско
обслужване.

Изисквания към Финансовия план
Приема се, че финансирането не е възможно да бъде напълно и безусловно
гарантирано и осигурено към Крайния срок за подаване на Заявления и Оферти.

1.

Финансовият план предоставя, достатъчно подробно за установяване на неговата
валидност, изчерпателно описание на начина, по който Участникът предлага
финансиране на Идейния план за развитие в съответствие със свързаните с него
Прогнози за трафика, EBITDA и Капиталовите разходи, както е посочено подробно
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в Част 3 от настоящото Приложение 4, както следва:
2.

3.

Финансовият план представя предложените източници на финансиране,
включително доказателства за факта, че Офертата е финансово структурирана по
такъв начин, че да реализира по бърз и безпрепятствен начин Прогнозата за
Капиталови инвестици, както е посочено подробно в Раздел 3 от тази Част 1 от
настоящото Приложение 4 чрез използване на най-ефективните и налични
източници на капитал, така че финансовото въздействие върху Пътниците и
Ползвателите на Летището да бъде сведено до минимум. По-конкретно,
Участникът трябва да предостави:
(a)

Описание на евентуалните източници на финансиране (като собствен
капитал, заеми от акционери/съдружници и външни кредити); и

(b)

Индикация за график и наличност на средства и подкрепа на кредитни и
финансови институции с очертани основни параметри, например лихвени
проценти, плащане на главница, основни задължения, изисквания към
резерв, клаузи за неизпълнение, гаранции и др.

Финансовият план трябва да съдържа и Финансовия модел, който включва поконкретно следната информация:
(a)

Разходи и приходи, които са определени при спазване на разпоредбите
Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март
2009 година относно летищните такси и Политиката на ICAO за летищните
и аеронавигационните такси (Doc 9082) и Наръчника на ICAO за летищна
икономика (Doc 9562). Разходната база за регулираните дейности трябва да
се определи в съответствие с изискванията в тези документи;

(b)

Прогноза за еволюцията и размера на летищните такси;

(c)

Разбивка на приходи, разходи, инвестиции за летищни дейности и за
търговските дейности установени и определени поотделно за всеки всяка
категория дейности – летищни дейности (регулирани) и за търговски
дейности (нерегулирани);

(d)

Всички финансови аспекти на Концесията и разпределянето на ефектите
(Първоначално концесионно възнаграждение, Годишно концесионно
възнаграждение, разходи, плащания и др.) между летищните дейности
(регулирани) и за търговските дейности (нерегулирани);Финансови
проформа отчети за EBITDA и Прогнози за Капиталовите разходи, описани
подробно в Раздел 3 от настоящата Част 1 на това Приложение 4.
Амортизациите задължително трябва да бъдат заложени по метода на
линейна амортизация;

(e)

Прогнозни отчети за баланса и паричните потоци за Концесионера за целия
Срок на Концесията. Като минимално изискване, прогнозите трябва да са
достатъчно подробни, за да се определят подходящи финансови
съотношения, да се изследват рисковете и чувствителността и да се
обоснове приложимостта и възможността за банково финансиране на
проекта.

(f)

Предложената структура на финансиране, включително:
(i) корпоративната и капиталовата структура на Концесионера;
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(ii) абсолютно ниво на необходимо финансиране;
(iii) източници на финансиране (дълг, собствен капитал, квази-собствен
капитал, облигации и др.);
(iv) лихвени проценти;
(v) ключови стандартни финансови показатели (IRR (вътрешна норма на
възвръщаемост или „ВНВ“, включително ВНВ на Собствения капитал
(Equity IRR) и Минимална ВНВ на капитала, (Threshold IRR, както са
дефинирани в проекта на Концесионен договор),, WACC, DSCR, LLCR
и т.н.); и
(vi) подробно описание на допусканията.
(g)

Акционерен капитал на Концесионера, подлежащ на определяне както е
посочено в Клауза 12.1 от проекта на Концесионен договор;

(h)

Предложените застрахователни договорености
разпоредбите на проекта на Концесионен договор;

(i)

Всички останали финансови параметри съгласно проекта на Концесионен
договор и Приложенията към него (Стойност на Концесията, Първоначално
концесионно възнаграждение, Годишно концесионно възнаграждение и
т.н.);

(j)

Финансовият модел трябва да представя прогнози на годишна база за целия
Срок на Концесията, от Началната дата на Концесията до Датата на
изтичане на Концесията;

(k)

Всички прогнози трябва да бъдат предоставени в евро, по цени за 2017 г. и
на годишна база.

в

съответствие

с

4.

Финансовият модел трябва да бъде надлежно одитиран и с документно
доказателство, че такъв одит е бил извършен от акредитиран и с добра репутация
одитор.

5.

Финансовите аспекти трябва да са определени при спазване на Международните
Счетоводни стандарти (МСС) и Международните стандарти за финансово отчитане
(МСФО).

6.

Финансовият план трябва да съдържа анализ на чувствителността на броя на
полетите и броя пътници при съдържащата се във Финансовия модел прогноза за
еволюция на Летищните такси и мерки за намаляване на риска.

7.

Финансовият план трябва да съдържа детайлно описание на метода за определяне
на регулираната възвръщаемост за целия Срок на Концесията, както и влияние на
концесионните аспекти при нейното определяне.

8.

Финансовият план трябва да съдържа метод и детайлно описание на начина на
определяне на приходите – Търговски приходи, в т.ч. търговски приходи, свързани
с Летищни дейности, и други търговски приходи.Финансовият план трябва да
представи съпътстващи анализи и обяснения за методологията, по следните

компоненти:


Прогноза за трафика, пътници, максимално излетно тегло и др. ключови
параметри, имащи отношение към определяне на Летищните такси;
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Приходи от Летищни такси – свързани с авиационни дейности;;
Търговски приходи, свързани с Летищни дейности – от наземно
обслужване;;
Допълнителни търговски приходи;
Оперативни разходи (поотделно за регулираните и търговските дейности, с
отделно отчитане на наземното обслужване);
Концесионни плащания;
Капиталови разходи за подобрения, поотделно за регулираните и
търговските дейности, и отделно за наземното обслужване;
Капиталови разходи за поддръжка (като капиталови ремонти и др.),
поотделно за регулираните и търговските дейности, и отделно за наземното
обслужване;
Общи допускания, заложени във Финансовия модел (като инфлационен
процент, данъчни ставки);

9.

Финансовият план може да съдържа информация, която Участникът би сметнал за
подходящо да представи в съответствие с предложения Финансов план.

10.

Финансовият план се проектира и структурира в съответствие с общоприетите п
пазарни практики за концесии на летища, с проектно финансиране, и изискванията,
определени в проекта на Концесионен договор.

11.

Финансовият план взема предвид изискванията на Документацията за Концесията,
които могат да бъдат от значение за финансирането на Проекта.

12.

Финансовият план следва да вземе предвид проекта на Концесионен договор,
включително, без да се ограничава до задължението за откриване на Терминал 3
Новият терминал да бъде отворен не по-късно от 10 /десет/ години от Начална дата
на Концесията, както е предвидено в Клауза 18.4 (Терминал 3) от проекта на
Концесионен договор и в Приложение 18 към проекта на Концесионен договор.

C.

Изисквания към Идейния план за развитие
Идейният план за развитие трябва да осигури достатъчно подробно, за да се
установи неговата валидност, цялостно описание на начина, по който Участникът
предлага да инвестира в развитието на Летището, както следва:

1.

Идейният план за развитие трябва да включва, но не само, съответни и подходящи
мерки, които ще гарантират изпълнението на условията на проекта на Концесионен
договор и по-конкретно на Минималните технически изисквания за целия Срок на
Концесията.

2.

Участникът може да предложи допълнителни инвестиционни проекти, свързани с
други дейности и насоки и с основни ремонти и подновяване.

3.

Участникът следва да спазва изискванията по чл. 46, ал. 1 и 2 от Закона за
гражданското въздухоплаване, а именно, че съгласуването на проектите за
разширяване или реконструкция на граждански летища и навигационни
съоръжения се предхожда от:
(a)

Наличие на генерален план за развитие на Летището; и

(b)

Одобрен подробен организационен план и осъществяване на процедурите
по Закона за опазване на околната среда, Закона за устройство на
територията, Закона за държавната собственост и Закона за общинската
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собственост, както и по други актове, които биха могли да се отнасят до
издаденото разрешение.
В тази връзка, при определяне на отделните мерки и срокове за изпълнение на
Идейния план за развитие, Участникът трябва да се съобрази с необходимостта от
разработване и влизане в сила на Първоначален или Одобрен генерален план и
Подробен организационен план за Летището и съответния процес за това, както е
определено в проекта на Концесионен договор, с конкретно позоваване на Клауза
25 от него.
4.

Преглед и обосновка на инвестиционната програма съгласно размера на
инвестициите, предложен от Участника, съгласно Част 3 Раздел С от това
Приложение 4 (Изисквания към предложенията и оценяване), който размер не
може да бъде по-малък от 600 млн. евро без ДДС. Този преглед и обосновка ще
бъдат базирани на Бизнес плана, настоящото състояние на Обекта на концесия,
Концесионните активи, ограничения на капацитета на Обекта на Концесията, и
Прогнози за трафика, съгласно Раздел 3, част 1 от това Приложение 4 (Изисквания
към предложенията и оценяване) и следва да включва:
(a)

Предложение за инвестиционна програма, съдържаща видове и
направления на предложените инвестиции по отделно за летищни и
търговски дейности за Срока на Концесията (35 (тридесет и пет) години) в
размер на не по-малко от 600 млн. Евро без ДДС;

(b)

Предложени етапи и времеви рамки за реализиране на Идейния план за
развитие и неговите инвестиционни проекти, в съответствие с предвиденото
в проекта на концесионен договор .

(c)

Основни технически параметри на всеки предложен инвестиционен проект
и въздействие върху Обекта на Концесията и Летищните услуги.

(d)

Оценка и източници на финансиране на разходите по големи
инвестиционни проекти за всеки отделен етап, в съответствие с Плана за
финансиране.

(e)

Въздействие и последици от инвестиционните проекти върху поддръжката,
дейностите и оперативните разходи по време и след Строителните
дейности.

(f)

Стъпки, които трябва да бъдат предприети, за да се гарантира, че Терминал
3 ще бъде открит и напълно функциониращ не по-късно от 10 години от
Началната дата на Концесията, съгласно проекта на Концесионен договор.

5.

Идейният план за развитие трябва ясно да интегрира отделните етапи за
реализиране на Идейния план за развитие в цялостна дългосрочна стратегия за
развитие на Летището.

6.

Идейният план за развитие трябва ясно да очертава етапите на развитие на
Летището, заедно с графичното им представяне под формата на ясно четливи
чертежи, които включват стандартни визуализации на:
(a)

Летищните дейности;

(b)

Приблизителни размери; и
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(c)
7.

Проектиране и архитектурно представяне.

Тези чертежи трябва да представят:
(a)

Блок-схеми за определен етап от развитие на ситуацията за цялата
територия на Летището в мащаб не по-малък от 1: 2500; и

(b)

Окончателната ситуация на конкретните инвестиционни проекти, наложена
върху настоящата ситуация, в мащаб не по-малък от 1: 1000.

Раздел 3 – Планове за прогнози на трафика, EBITDA и Капиталовите разходи
(Р3):
Разработките, представени подробно в Раздели 1 и 2 на тази Част 1 на настоящото
Приложение 4 (Изисквания към предложенията и оценяване), следва да бъдат подкрепени
от ясни количествени декларации за допусканията, които ги обосновават и за очакваните
резултати чрез следните Разработки:
1.

Прогноза за трафика

2.

Прогноза за EBITDA;

3.

Прогноза за Капиталовите разходи.

A.

Изисквания за прогнозата за трафика
Прогнозата за трафика трябва да осигури подробно количествено обяснение на
собствените годишни прогнози на Участника за трафика за Срока на Концесията.
Като минимум прогнозата трябва да включва следното:

1.

Пътници по вътрешни линии;

2.

Пътници по международни линии;

3.

Трансферни пътници (пътници с прехвърляне от един полет на друг на Летище
София)

4.

Вътрешни движения на търговски въздухоплавателни средства;

5.

Международни движения на търговски въздухоплавателни средства;

6.

Други движения на въздухоплавателни средства с нетърговска цел (обща авиация,
военни и т.н.);

7.

Товари и поща в тонове - разтоварени, натоварени и трансферни, включително
превозвани по земя въздушни пратки;

8.

Обосновани прогнози, включително детайлно описание на използваните методи за
прогнозиране, формули и др. компоненти и елементи, за развитието на следните
показатели представени за всяка година от Срока на Концесията:
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трафика като брой самолетодвижения (излитащи и кацащи);
брой пътници (излитащи и кацащи);
максимално излетно тегло на ВС, използвано при определяне на таксовите
единици;
други параметри, свързани с определяне на летищните такси, при необходимост

9.

Програмата на Участника за развитие на мрежата от маршрути, включително
предположения за нови маршрути и честоти на полетите по тях, действията,
необходими за реализирането им; и

10.

Вторични прогнози на Участника за трафика, на годишна база, покриващи 30-тия
най-зает час на пътническия и самолетния потоци (разделен на двупосочен,
пристигащи, заминаващи) и съществуващо пиково търсене на перонни стоянки за
търговски пътнически и товарни въздухоплавателни средства (разделено по
категория и код на въздухоплавателните средства от А до F).

Всички прогнози за трафика, предоставени от Концедента или от неговите съветници,
включително от МФК, включително без ограничение, тези, предоставени в
Информационната зала са само за информационни цели и от всички Участници се изисква
да разработват и представят свои собствени Прогнози за трафика с ясно определени
допускания.
Б.

Изисквания за прогнозата на EBITDA
Прогнозата за EBITDA осигурява подробно количествено определяне на
прогнозите за приходите и оперативните разходи на Участника за Срока на
Концесията. Като минимум прогнозата трябва да включва следното:

1.

Прогноза за приходите, включваща прогнозите на Участника за приходи от
Летищни такси и всички приходи от други търговски (неавиационни) дейности за
Срока на Концесията, както следва:
(a)

2.

Ясно представени очаквани приходи от Летищни такси, дефинирани също
като приход на Пътник, като се вземат предвид редица фактори,
включително:
(i)

Действащо Законодателство;

(ii)

Исторически тенденции; и

(iii)

Прогноза за въздушния трафик.

(b)

Ясно представяне на всички предвидени други приходи по категории. Тези
други приходи следва да се изготвят на база приход на пътник.

(c)

Ясно очертаване на всички съответстващи движещи фактори и параметри
за всеки източник на приходи.

(d)

Пряко интегриране на прогнозата за приходите с Прогнозата за трафика,
Бизнес плана и Идейния план за развитие.

(e)

Всички прогнози за приходите трябва да бъдат предоставени в евро, по цени
за 2017 г. и на годишна база.

Прогноза за оперативните разходи, включваща прогнозите на Участника за
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оперативните разходи по ключови категории, както следва.
(a)

Ясно представяне на всички прогнозни оперативни разходи по категории.

(b)

Ясно очертаване на всички съответстващи движещи фактори и параметри
за всеки източник на оперативен разход.

(c)

Пряко интегриране на прогнозата за разходите с Прогнозата за трафика,
Бизнес плана и Идейния план за развитие.

(d)

Всички прогнози за оперативните разходи трябва да бъдат предоставени в
евро, по цени към 2017 г. и на годишна база.

Всички прогнози за EBITDA, приходи и разходи, предоставени от Концедента или
неговите съветници, включително МФК, включително, без ограничение, тези,
предоставени в Информационната зала, са само с информационна цел и от всички
Участници се изисква да разработят и представят свои собствени прогнози с ясно
определени допускания.
B.

Изисквания за прогнозата за Капиталови разходи
Прогнозата за Капиталовите разходи трябва да осигури подробно количествено
определяне на собствените прогнозни капиталови разходи на Участника за Срока
на Концесията. Като минимум прогнозата трябва да включва следното:

1.

Оценка на всички капиталови разходи за инвестиционните проекти в Идейния план
за развитие, които за избягване на съмнения трябва най-малко да отчитат
управлението, планирането, проектирането, издаването на разрешителни и
съгласия, екологичните въпроси, управлението на трафика, временните мерки и
разходи за строителството.

2.

Капиталовите разходи се предоставят годишно като обща сума и се разбиват, както
следва:

3.

(a)

Проекти за изпълнение на Минималните технически изисквания;

(b)

Други проекти за разширяване; и

(c)

Други големи проекти по поддръжка.

Капиталовите разходи трябва да бъдат в съответствие с програмата, изложена в
Идейния план за развитие, и да бъдат в размер на не по-малко от 600 млн. евро без
ДДС. Капиталовите разходи трябва да се изчисляват по номинални цени в Евро
Всички прогнози за Капиталови разходи, предоставени от Концедента или неговите
съветници, включително МФК, включително, без ограничение, тези, предоставени
в Информационната зала, са само с информационна цел и от всички Участници се
изисква да разработват и представят свои собствени прогнози с ясно определени
предположения. Прогнозата за капиталовата инвестиция, посочена в Офертата,
следва да гарантира, че инвестициите на Концесионера в рамките на срока на
Концесионния договор отговарят на изискването за инвестиционна програма, както
е посочено в проекта на Концесионен договор.
Прогнозата за Капиталовите разходи се оценява в съответствие с критериите,
посочени в Част 3 от настоящото Приложение 4.
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Част 2: Финансово Предложение
Финансовото предложение следва да бъде изготвено от Участниците според Образец А1
от Приложение Error! Reference source not found. (Съдържание на Заявлението и О
фертата), част Error! Reference source not found.. (Предложение), и да включва
следното:
1.

потвърждение от страна на Участника на задължението за плащане на
Първоначалното Концесионно възнаграждение;

2.

(i) Предложения размер на Годишното концесионно възнаграждение, предложен
от Участника, и (ii) изчислението на съответстващия Процент на Годишното
концесионно възнаграждение . Предложеният размер на Годишното концесионно
възнаграждение следва да е не по-малко от 7 669 378,22 евро (седем милиона,
шестотин шестдесет и девет хиляди, триста седемдест и осем евро и двадесет и два
евроцента) без ДДС, а съответстващият Процент на Годишното концесионно
възнаграждение следва да е не по-малък от 10% (десет процента).

Част 3: Критерии за Оценка на Офертите и за Възлагане
Всяко едно от Финансовите и Техническите предложения се оценява в съответствие
с критериите, посочени в настоящата Част 3 на Приложение 4.
Финансовото предложение се състои от количествена част, която се оценява в
съответствие с посочения по-долу Раздел I.
Техническото предложение се оценява в съответствие с посочения по-долу Раздел
II.Офертите ще получат обща оценка и класиране въз основа на оценяването на
Финансовото предложение и Техническото предложение.
Общото оценяване на всяка Оферта се получава от сумата на претеглените общи оценки за
всеки критерий със съответните тегла и съгласно долупосоченото.

ООi= 55% * ОФПi + 45 % * ОТП Където:
“ООi” е общата оценка на Предложението на Участник “i”;
“ОФПi” е оценката на Финансовото предложение на Участник “i”;
“ОТП ” е оценката на Техническото предложение на Участник “i” (Р1, Р2 и Р3).
Концесията ще бъде възложена на Участника, подал Предложение с най-висока обща
оценка.

I. Оценка на Финансовото предложение:
Участникът следва да направи предложение за Предложения размер на
Годишното концесионно възнаграждение като сума, в размер не по-малък от
7 669 378,22 евро (15 000 000 лв.), който съответства на процент („Процента на
Годишното концесионно възнаграждение“) от общия размер на приетите за базови
приходи от всички дейности, свързани с ползването на обекта на концесия – 76 693
782,18 евро (150 000 000 лв.).
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Размерът на базовите приходи съответства на приходите, реализирани от
Настоящия оператор за последната отчетна година (2017 г.). Процентът на
Годишното концесионно възнаграждение следва да бъде закръглен до втората
десетична запетая и да не е по-малък от 10% (десет процента).
Задължението на Концесионера за Годишно концесионно възнаграждение
ще бъде равно на по-голямата от двете суми:
а) Предложения размер на Годишното концесионно възнаграждение
предложен с Офертата на Участника, но не по-малко от 7 669 378,22 евро (15 000
000 лв.); и
б) сумата, изчислена чрез умножаване на Процента на Годишното
концесионно възнаграждение, предложен в Офертата на Участника (не по-малък от
10% (десет процента)), по размера на Общите приходи от Концесията за съответната
Година от Концесията.
Условен пример за прегледност:
Участникът предлага Годишно концесионно възнаграждение в размер на
17 000 000 лв (в този пример, Предложен размер на Годишното концесионно
възнаграждение).
Този размер съответства на 11,34% от определените за базови приходи 150
000 000 лв (в този пример, Процент на Годишното концесионно възнаграждение).
За целите на оценката на Офертата ще се ползва единствено Предложеният
размер на Годишното концесионно възнаграждение - 17 000 000 лв.
В Концесионния договор ще се включи следното задължение на
Концесионера за Годишно концесионно възнаграждение:
Задължението на Концесионера за Годишно концесионно възнаграждение
ще бъде равно на по-голямата от двете суми:
а) предложената с Офертата на Участника сума от 17 000 000 лв.; и
б) сумата, определена като 11,34% от общия размер на Общите приходи от
Концесията за съответната Година от Концесията.
Предложенията на Участниците по критерий „размер на Годишно
концесионно възнаграждение“ се оценява по следната формула:
ОФПi =

ГКВi
ГКВmax

* 100

Където:
“ОФПi” е оценката на Финансовото предложение на Участник “i”;
“ГКВi” е Предложеният размер на Годишното концесионно възнаграждение,
предложен от Участник “i”; и
“ГКВmax” е най-високият офериран Предложен размер на Годишно концесионно
възнаграждение.
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II. Оценка на Техническото предложение (Р1, Р2 и Р3)
Оценката на Техническите предложения ще се основава на скала от 100
точки. Оценяването на Техническото предложение се разделя на следните
Компоненти и Основни критерии:
Компонент

Получени
Основни критерии
точки





Идеен план за
развитие (Р2.3)


0 до 45









Структуриран характер на Идейния план за
развитие, в съответствие с изискванията на
Част 1, Раздел 2.3.
Съгласуваност на представения Идеен план
за развитие с Разработките по Част 1, Раздел
1, Раздел 2.1, Раздел 2.2., Раздел 3, и Част 2
на Приложение 4 от Документацията за
Концесията
Предложение за инвестиционна програма,
съдържаща видове и направления на
предложените инвестиции поотделно за
летищни и търговски дейности за Срока на
Концесията, както и времеви график за
реализирането им в съответствие с
предвиденото в проекта на концесионен
договор, в размер на не по-малко от 600 млн.
евро без ДДС;
Съответствие на представения Идеен план за
развитие с условията на проекта на
Концесионен договор и Минималните
технически изисквания по Приложение № 18
към проекта на Концесионен договор.
Представяне на прилаганите допускания в
Идейния план за развитие
Очаквани нива на изпълнение, свързани с
предложените инвестиционна програма и
инвестиционни проекти по отношение на :
Функционалност на предложената
инвестиционна програма и инвестиционни;
Осигуряване на качество на услугата;
Осигуряване на надеждност, достъпност,
поддръжка, безопасност, сигурност, здраве и
околна среда;
Международната привлекателност на
програмите, проектите и плановете;
Стратегия и подход за увеличаване на
производството и използването на
възобновяемата енергия.
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Бизнес план (Р2.1)

0 до 20








План за
финансиране
(Р2.2)

0 до 15






Обща стратегия
(Р1)

0 до 15








План за прогнози
на трафика,

0-5

Структуриран Бизнес план, в съответствие с
изискванията на Част 1, Раздел 2.1.;
Съгласуваност на представения Бизнес план
с разработките по Част 1, Раздел 1, Раздел
2.2, Раздел 2.3., Раздел 3, и Част 2 на
Приложение 4 от Документацията за
Концесията
Съответствие с условията на проекта на
Концесионен договор
Представено изложение на прилаганите в
Бизнес плана допускания
Очаквано изпълнение на шестте дефинирани
програми в Бизнес плана.
Описание на организацията, мерките и
дейностите в предложения Проект на
Преходен план
Структуриран характер на Плана за
финансиране, в съответствие с изискванията
на Част 1, Раздел 2.2.;
Съгласуваност на представения План за
финансиране с Разработките на Част 1,
Раздел 1, Раздел 2.1., Раздел 2.3., Раздел 3, и
Част 2 на Приложение 4 от Документацията
за Концесията
Съответствие с условията на проекта на
Концесионен договор
Представяне на прилаганите допускания
Стратегия и подход за гарантиране на
ангажираността на финансовите институции
Структурирана Цялостна стратегия
Съответствие с изискванията, определени в
Част 1, Раздел 1 на Приложение 4 от
Документацията за Концесията.
Представена съгласуваност на основните
елементи на Общата Стратегия с
Разработките от Част 1, Раздел 2, Раздел 3и
Част 2
Съответствие с условията на проекта на
Концесионен договор.
Структуриран характер на Плана за
прогнози, в съответствие с изискванията на
Част 1, Раздел 3;
Съгласуваност на представения План за
прогнози с Разработките по Част 1, Раздел 1,
Раздел 2.1, Раздел 2.2., Раздел 2.3., и Част 2
на Приложение 4 от Документацията за
Концесията;
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EBITDA и
Капиталовите
разходи (Р3.)






Декларации за допусканията и очаквани
резултати от представените разработки по
отношение на:
Прогноза за трафика
EBITDA
Капиталови инвестиции

Максималният брой точки, който може да се получи за оценка на
Техническото предложение е 100 точки.
За всяка разработка от Техническото предложение:
1.

2.

На Участника се присъжда максималният брой точки, предвиден за оценка
на разработката по всеки Компонент, въз основа на всеки Основен критерии,
когато предложението:
(a)

съответства напълно на изискванията в Раздел 1, Раздел 2 и Раздел 3
на Част I от настоящото Приложение 4, както и на приложимата
нормативна уредба;

(b)

съдържа всички изискуеми мерки и елементи и предвижда
осъществяването на всички дейности, предвидени по всеки определен
Основен критерий от всеки Компонент и е съобразено напълно с
всички указания, относно изработването на предложението от Раздел
1, Раздел 2 и Раздел 3 на Част I от настоящото Приложение 4.;

(c)

съдържа ясно и детайлно описание на действията и мерките, които ще
бъдат предприети от Участника за изпълнение на заложените цели;

(d)

съдържа мотивирано и обосновано описание на взаимовръзките и
последователността на отделните действия и мерки;

(e)

налице е изчерпателно обосноваване на всички ключови аспекти при
осъществяване на целите на Концесията, чрез съответния Основен
критерий от всеки Компонент чрез предложените мерки, съгласно
условията на проекта на Договора за концесия и приложимите
законови изисквания;

(f)

налице са пълна обвързаност и съответствие между предвидените
действия и мерките, предложени по всички Основни критерии и
Компоненти, предмет на оценка;

На Участника се присъждат 75% (седемдесет и пет на сто) от максималния
брой точки, предвиден за оценка на разработките по всеки Компонент, въз
основа на всеки Основен критерии, когато предложението:
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(a)

съответства в значителна степен на изискванията в Раздел 1, Раздел 2
и Раздел 3 на Част I от настоящото Приложение 4, както и на
приложимата нормативна уредба;

(b)

съдържа всички изискуеми мерки и елементи и предвижда
осъществяването на всички дейности, предвидени по всеки определен
Основен критерий от всеки Компонент и е съобразено в значителна
степен с всички указания, относно изработването на предложението,
посочени в Раздел 1, Раздел 2 и Раздел 3 на Част I от настоящото
Приложение 4;

(c)

съдържа ясно описание на действията и мерките, които ще бъдат
предприети от Участника за изпълнение на заложените цели;

(d)

налице е взаимна обвързаност и съответствие между предвидените
действия и мерките, предложени по всички Основни критерии и
Компоненти, предмет на оценка.

3.
На Участника се присъждат 50% (петдесет на сто) от максималния
брой точки, предвиден за оценка на разработките по даден критерий или всеки
Компонент, въз основа на всеки Основен критерии, когато предложението:
(a)

съответства частично на изискванията в Раздел 1, Раздел 2 и Раздел 3
на Част I от настоящото Приложение 4, както и на приложимата
нормативна уредба;

(b)

съдържа мерки и елементи и предлага осъществяването на дейности,
предвидени по определен Основен критерий или Компонент и е
съобразено с дадените задължителни указания, относно
изработването на предложението, посочени в Раздел 1, Раздел 2 и
Раздел 3 на Част I от настоящото Приложение 4;

(c)

съдържа описание на действията и мерките, които ще бъдат
предприети от Участника за изпълнение на заложените критерии;

В горепосочените критерии „Ясно” – следва да се разбира като обвързано с
недвусмислени логически връзки; последователно, добре структурирано;
„Детайлно” – следва да се разбира като подробно, изчерпателно, обстоятелствено,
обстойно и в детайли.
4. В случай, че Техническо предложение получи поне 1 (една) [оценка] „0“
по Разработките по някои от компонентите на P1, P2.1, P2.2, P2.3 и Р3 по-горе,
съответната Оферта ще бъде отхвърлена и ще се прилага съответно Клауза 8.4(а) от
Документацията за Концесията.

Единствен Участник
В случай че има само един допуснат Участник, се спазват следните принципи:
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(a)

Комисията оценява Офертата за съответствието ѝ с всеки един от критериите
за оценка, посочени в част 3 от това Приложение 4, както и за спазване на
всички изисквания в Документацията за Концесията.

(b)

В случай че Комисията констатира несъответствие с изискванията на
Документацията за Концесията, предлага на Концедента прекратяване на
Процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесия на
основание чл. 117, ал. 1, т. 2 от Закона за концесиите.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
КАТЕГОРИЯ
A.

Общи

АКТИВ/И
Всички

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ
ИЗИСКВАНИЯ
1.
Съгласно Клауза 25.3 от Концесионния
договор и определените в него Оценки на
капацитета, Концесионерът трябва да гарантира
наличието на достатъчен капацитет по отношение
на перони, писта за излитане и кацане /ПИК/,
пътеки за рулиране, както и пътническите
терминали, за да отговори на търсенето за
въздушен трафик с изискуемото ниво на
обслужване, дефинирано като Ниво на оптимално
обслужване от IATA в 10-то издание на
Референтното ръководство за развитие на
летищата, или всяка негова замяна по всяко време,
както и да предприеме нови или разширителни
работи, за да гарантира, че летищните услуги се
предоставят в съответствие с изискванията и
стандартите съгласно Приложение 6 (Измерване
на изпълнението и КПИ).
2.
Съгласно Клауза 25.4 от Концесионния
договор, Концесионерът трябва в рамките на три
(3) месеца след получаване на първата и на всяка
друга Оценка на състоянието на съоръженията, да
изготви и предаде на Концедента за одобрение
Предстоящ или Ревизиран план за ремонтни
дейности, според случая. След като тези планове
бъдат одобрени, Концесионерът ще финансира и
завърши в срок от 24 месеца Предстоящите
ремонтни дейности.
3.
По всяко време Концесионерът трябва да
осигури:
a)
Летището
да
е
отворено
през
съответното обявено работно време.
b)
Необходимите редовни и ad-hoc
инспекции, рутинна поддръжка и аварийни
ремонти, в съответствие с добрата индустриална
практика.
c)
Поддържането
на
летищните
и
концесионните активи по време на целия им
жизнен цикъл, като поддръжката и обновяването
в рамките на жизнения цикъл се определят от
Концесионера в Годишния план за поддръжка и
обновяване, в съответствие с Идейния план,
предложен с Офертата, както е дефинирано в
Клауза 18.1 от Концесионния договор.
d)
Изискванията за зоните и съоръженията
за Държавни ползватели са в съответствие с
Договорите с държавни ползватели за ниво на
обслужване.
e)
Предоставяне на комунални услуги на
летището, съгласно Клауза 6.5 от Концесионния
договор.
f)
Съответствие с изискванията за здраве,
безопасност и сигурност, въз основа на Бизнес
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КАТЕГОРИЯ

АКТИВ/И

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ
ИЗИСКВАНИЯ
плана, представен с Офертата, определени в
Клауза 10 от Концесионния договор.
g)
Съответствие със Стандартите за
изпълнение на дейностите по експлоатация и
управлението на летището, въз основа на Бизнес
плана, представен с Офертата, както е определено
в Клауза 17.2 от Концесионния договор.
h)
Съответствие с Общи актове за
летищния сектор, както е определено в Клауза
22.1 от Концесионния договор.
i)
Предоставяне (или осигуряване на
доставяне) на летищните услуги съгласно
стандарта за разумен и предпазлив оператор, въз
основа на Бизнес плана, представен с Офертата,
както е определено в Клауза 23.2.1 от
Концесионния договор.
j)
Предоставяне на летищните услуги
съгласно стандарта за разумен и предпазлив
оператор, в съответствие с измерването на
изпълнението и стандартите за качество на
услугите, въз основа на Бизнес плана, представен
с Офертата, определени в Клауза 23.2.2 от
Концесионния договор.
k)
Проектирането,
извършването
и
пускането в експлоатация на строителните обекти,
включващи предстоящи и бъдещи Строителни
дейности, в съответствие с Идейния план,
представен с Офертата, да съответстват на
разпоредбите на Клауза 26.1.2 от Концесионния
договор.
4.
Концесионерът трябва да получи и да
поддържа всички необходими разрешения и
съгласия, съгласно Клауза 17.9 от Концесионния
договор.
5.
Концесионерът да обсъди и съгласува с
ДП РВД специално споразумение за проекта в
съответствие с добрата индустриална практика за
всяко необходимо преместване на оборудването
за АНО / АТС при контрол от страна на ДП РВД
или друг контрол и отговорност от трета страна.
6.
Обектът на Концесията трябва да следва
добрите и изпитани индустриални практика като
дава пример за устойчиво промишлено
изпълнение. Затова:
a)
Концесионерът да създаде ESMS Система за екологично и социално управление и
свързания с нея ESMMP - План за екологично и
социално управление и мониторинг, въз основа на
Бизнес плана, представен с Офертата, съгласно
Клауза 8.3 от Концесионния договор по такъв
начин, че да обединява в една свързана структура
Системата за управление на безопасните и
здравословни условия на труд, Системата за
управление на околната среда, Системата за
управление на качеството и Системата за енергиен
мениджмънт, като прилага докладването за
устойчивостта съгласно насоките за отчитане на
устойчивостта на Глобалната инициатива за
докладване (GRI) G4, в съответствие с указанията
за участие на Допълнението на GRI за сектора на
летищни оператори. Концесионерът трябва да
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МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ
ИЗИСКВАНИЯ
инсталира, изпълни, наблюдава и непрекъснато да
усъвършенства тези ESMS и съответните ESMMP
в контекста на ISO EN 9001, ISO EN 14001 (по
стандартите на EMAS - Схема за екологично
управление и одит), ISO EN 16001 (ISO EN 50001)
и ISO EN 18001 и да постига и да поддържа по
всяко време напълно одитирано сертифициране от
Акредитирана сертифицираща агенция.
b)
Съгласно Клауза 8.4 от Концесионния
договор, Концесионерът ще ангажира консултант
със съответния опит в извършването на оценки на
въздействието върху околната среда и социалното
въздействие за подобни проекти в региона и който
има опит в прилагането на Приложимите
Стандарти за изпълнение, който да извърши
подробна и пълна оценка на въздействието върху
околната и социална среда за всички Строителни
дейности.
c)
Концесионерът ще закупува, взема на
лизинг или наема само такова оборудване,
материали, части и превозни средства, които
постигат класификация за енергийна ефективност
A или B съгласно новата система (A +++ или A ++
съгласно
съществуващата
система).
Концесионерът ще премахне цялото старо
оборудване до 2035 г., както и превозни средства,
части и материали, които нямат такава
класификация (възраст) или имат класификации,
които са D и по-ниски (нова система) = A и пониски (текуща система).
d)
Концесионерът ще закупува, взема на
лизинг или наема само такива превозни средства,
които могат да се зареждат с горива с неутрално
въздействие върху климата (например Bio-CNG,
електричество, H2 и др.). Летището ще гарантира,
че всички такива превозни средства се зареждат
само с такива горива (компенсации при
закупуване
или
за
производство
на
електроенергия до 2050 г.).
e)
Всички технически мерки на летището
трябва да бъдат насочени към постигане на целта
за неутрални спрямо климата дейности от всички
компании и оператори на летището до 2036 г. с
15% компенсации при изкупуване и до 2050 г. без
такива компенсации.
f)
Концесионерът ще гарантира, че всяка
разработка ще съответства най-малко на Схемата
за въглеродна акредитация на ACI, ниво 3 "Оптимизация" или сравнимо.
g)
Концесионерът ще гарантира и потвърди
със съответните мехамизми за оценка, че всяко
ново строителство, което би могло да отговаря на
изискванията за сертифициране по LEED
(Лидерство в енергийния и екологичен дизайн на
сгради) или BREEAM (Методика за екологична
оценка на база на Изследователския институт за
сгради), трябва да бъде сертифицирано като LEED
Silver или BREEAM “Very Good”.
h)
Концесионерът трябва да интегрира
всичко описано по-горе и да въведе Система за
управление на устойчивостта, да я удостовери със
съответните сертифицирани одитори (LEED или
BREEAM) и да поддържа това сертифициране за
срока, одитиран от съответна Сертифицираща
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агенция, както и да осигури непрекъснато
усъвършенстване и функциониране на проверена
оперативна структура за самостоятелно обучение.
7.
Развитието,
поддръжката
и
експлоатацията на зоните за излитане и кацане,
както и на всички други авиационни съоръжения,
трябва да бъдат в съответствие с действащите
наредби, публикувани от EASA и свързаните с тях
български разпоредби за авиационни съоръжения.
Там където EASA и местните разпоредби са
мълчаливи, трябва да се използват препоръките на
ICAO в съответните й приложения и документи.
Там където препоръките на ICAO са мълчаливи,
могат да се използват като насочващ материал
консултативните циркулярни съобщения на FAA
от серията AC 150 за летища и аеродруми, както и
известията на FAA, особено, но не само, при
проектиране и изграждане на настилки за зоните
за излитане и кацане, дрениране на дъждовна вода
и системи за защита от наводнения на летището.
8.
Всички дейности по проектиране,
инженеринг, строителство, проби, поддръжка и
извеждане от експлоатация трябва да осигурят
внедряването на всички артикули в пълно
съответствие с изискванията на българското
законодателство в областта на строителството,
дизайна, околната среда, здравето и безопасността
и да използват стандартите на CEN (Европейски
комитет по стандартизация) и всички останали
приложими стандарти в България при запазване
на съответствие с горепосочения списък и
приоритетно
класиране
на
авиационните
разпоредби, препоръки и указания.
9.
Всички Строителни дейности трябва да
бъдат проектирани, инженерно разработени,
конструирани, тествани, поддържани и изведени
от експлоатация с отчитане на стандартните
аспекти на сектора за Надеждност, наличност,
поддържане, безопасност, сигурност, здраве и
околна среда (RAMSSHE).
10.
Всяка нова разработка трябва да взема
предвид Клауза 28 (Технологичен скаутинг) от
Концесионния договор.
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1.
Изискване:
a)
Поддържане на настилките в изцяло
работно състояние, в съответствие с изискванията
на Договора и добрата индустриална практика на
сектора.
b)
Въвеждане и поддържане през целия
срок на Концесията на система за непрекъснато
управление и мониторинг на настилките и
използване на тази система за разработване и
поддържане на актуален и актуализиран наймалко веднъж на полугодие План за прогнозиране
и изпълнение на поддръжката и ремонтирането на
настилките.
c)
За всяка дейност по изграждане,
рехабилитация, обновяване или подмяна на
настилките да се изпълни цялостен дизайн на
настилка, като се използва приета отраслова
методология (например FAA системата или

Зони за кацане и
излитане

Всички настилки на зоните
и самите зони за кацане и
излитане, както и всички
други райони, които в
бъдеще могат да се
превърнат в зони за
излитане и кацане
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"Eisenmann" Метода на крайните елементи за
проектиране на настилки, или подобна).
d)
Проектиране и изграждане на всички
настилки по всяко време така, че да се постигне
класификация A по методиката за докладване на
ICAO за AСN (класификационния номер на
въздухоплавателното
средство)
/
PCN
(класификационен номер на настилката).
e)
Проектиране и изграждане на всички
настилки, предназначени за дейности и операции
на въздухоплавателни средства от Код C до F по
такъв начин, че да се постигне стойност на PCN 70
или по-висока, както е подходящо за
функционалното използване на настилката. Не се
приема стойност под 70.
f)
За
повърхности
на
летището
(включително пълната ширина на лентите или
зони, които могат да бъдат по-късно разработени
като настилки), които понастоящем се използват
от въздухоплавателни средства или могат да бъдат
използвани в бъдеще, не може да се използва
повърхностен елемент, който не отговаря на
EN124 класификацията на F900 , а за настилките
на летището, които са или ще бъдат използвани от
оборудването
за
наземно
обслужване
(включително периферните пътища), трябва да се
спазва класификацията по E600.
g)
За под-повърхностни елементи на
летището в зони, които понастоящем се използват
или могат да бъдат използвани в бъдеще от
въздухоплавателни средства, се изисква спазване
на ADV 85 за товар BFZ 7500kN. Това включва
всички и всички пълни ширини на лентите или
зони, които по-късно могат да бъдат разработени
като настилки.
h)
За всяко първоначално изграждане,
обновяване,
възстановяване
или
преконфигуриране на дадена част от настилката
на зоната за излитане и кацане на летището, да се
осигури цялостно подобряване на всички
инсталации за осветление на тази зона чрез
премахване
на
съществуващо
заровено
окабеляване и монтиране на достъпни кабелни
канали и проводи към системите за осветление с
25% резерва за изтегляне на кабелите, както се
изисква от ICAO.
2.
Жизнен цикъл:
a)
Настилка: 20 години
b)
Подземни елементи: 60 години или
повече
3.
Изискване:
a)
Веднага щом е практически възможно,
но в рамките на шест (6) месеца от Началната дата
на концесията, Концесионерът следва да възложи
експертно проучване и анализ на състоянието на
изпълненото укрепване на коритото на р. Искър
(включително на системата за наблюдение и
контрол
на
укрепителните
съоръжения),
състоянието
на
дренажната
система
и
отводняването в летищната територия около
реката. Въз основа на резултатите, заключенията
и препоръките от експертното проучване следва
да изгради система за постоянен мониторинг на
състоянието на укрепването на брега на р. Искър,
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Потенциал за нова писта

Пътеки за рулиране
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а ако е необходимо, да предприеме действия за
реализиране на съответните допълнителни
укрепителни работи. Концесионерът е длъжен да
извършва наблюдение, контрол и поддръжка на
укрепителните
съоръжения
в
състояние,
гарантиращо надеждното им функциониране по
предназначени за целия Срок на концесията в
съответствие с водещите климатични модели и
добрите индустриални практики.
4.
Изискване:
a)
Поддържане на съществуващата писта в
напълно работно състояние в съответствие с
изискванията
на
Договора
и
добрата
индустриална практика на сектора.
b)
Разработване
на
методология за
рехабилитация или обновяване на настилката на
пистата по такъв начин, че да не е необходимо
затваряне на летището през работно време и
намаляване до минимум въздействието върху
летищните дейности.
5. Изискване: В рамките на пет (5) години след
Началната дата на Концесията да се извърши
проучване на приложимостта на изграждане на
допълнителна писта с дължина не по-малка от
2500 м, след съгласуване с ДП РВД по въпросите,
свързани с аеронавигационното обслужване и
капацитета на ПИК, за да се вземе предвид както
вероятната потребност от допълнителна писта,
така и възможността за нейното изграждане.
Предварителното проучване следва да отчете
прогнозния трафик (самолетодвижения и
пътникопоток), свързаните с него авиационни и
неавиационни приходи, капиталовите разходи за
пистата и всяка друга инфраструктура, свързана с
нея пряко (напр. летателно поле) или непряко
(напр. терминал), както и всички допълнителни
оперативни разходи, за да се престави цялостна
оценка на финансовата устойчивост на
строителството. Проучването следва също да
разгледа възможността за изграждане на новата
писта (включително като взема предвид
наличието на терен), както и оперативната
осъществимост на използване на въздушните
подходи безопасно и в рамките на екологичните
ограничения (напр. по отношение на шума и
прекомерната честота на полетите над застроени
зони).
Ако проучването покаже, че допълнителна писта
може да бъде построена на летище София в
съответствие с всички стандарти за безопасност и
екологични стандарти на България, ICAO, EASA
и други международни стандарти за безопасност,
следва да се изготви спецификация, която да се
включи в настоящия Генерален план и да се
запази като опция във всеки актуализиран
Генерален план.
6.
Изискване: Съгласно Клауза 25.3
(Оценка на капацитета) от Концесионния
договор, осигуряване и поддържане на
достатъчен капацитет за очаквано търсене на
въздушен трафик и улесняване на (бъдещо)
(повторно) конфигуриране на терминалите и
стоянките по пероните, като се осигури
достатъчен брой пътеки за рулиране, които да се
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използват и разменят през целия срок на
Концесията. Трябва да се използват в пълна
степен предимствата за отстоянията, налични
чрез най-новите регламенти на EASA и
последното Приложение 14 на ICAO.
7.
Жизнен цикъл:
a)
Настилка: 20 години
b)
Подземни елементи: 60 години или
повече

Стоянки на перона

8.
Изискване:
a)
Съгласно Клауза 25.3 (Оценка на
капацитета)
от
Концесионния
договор,
осигуряване и поддържане на достатъчен
капацитет за очаквано търсене на въздушен
трафик и улесняване на (бъдещо) (повторно)
конфигуриране на терминалите и пътеките за
рулиране, като се осигури достатъчен брой
стоянки за самолети по перона, които да се
използват и разменят през целия срок на
Концесията. Трябва да се използват в пълна
степен предимствата за отстоянията, налични
чрез най-новите регламенти на EASA и
последното Приложение 14 на ICAO.
b)
Предоставянето за вида самолет трябва
да
се
определя
от
икономическата
жизнеспособност и нивото на обслужване, които
се предлагат от летището и ползвателите.
9.
Жизнен цикъл:
a)
Настилка: 20 години
b)
Подземни елементи: 60 години или
повече

Сервизни пътища и зони

10.
Изискване: Съгласно Клауза 25.3
(Оценка на капацитета) от Концесионния договор,
осигуряване и поддържане на достатъчен
капацитет за очаквано търсене на въздушен
трафик и улесняване на (бъдещо) (повторно)
конфигуриране на терминалите, стоянките на
перона и пътеките за рулиране, като се осигури
достатъчен брой пътища за обслужване и райони
за цялостна поддръжка на въздушните дейности.
11.
Жизнен цикъл:
a)
Настилка: 20 години
b)
Подземни елементи: 60 години или
повече

Маркировка и други
визуални средства

12.
Изискване: Създаване и поддържане на
подходящи маркировки върху настилките, знаци
и бариери (в зоната за излитане и кацане и извън
нея) за безопасно очертаване, разделяне и
насочване на различните въздушни дейности в
съответствие с добрата индустриална практика на
бранша.
13.
Жизнен цикъл: 10 години
14.
Изискване: Съгласно Клауза 3.9.6 от
Концесионния
договор,
разработване,
поддържане и експлоатация на осветление за
подход към летището, пистата за излитане и
кацане, осветяване на пътеки за рулиране и друго
осветление, фиксирано към и в рамките на
периметъра на Обекта на Концесията, свързани с
кацането, излитането
и движението
на

Наземно осветление в
зоната за кацане и
излитане
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Спиране от експлоатация
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разписано по-долу
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въздухоплавателните средства, около или на
Обекта на Концесията.
15.
Жизнен цикъл: Осветителни тела и
окабеляване: 20 години.
16.
Изискване:
a)
Обновяване, допълване, разширяване и
поддържане на AVSEC оградата при надлежно
спазване на действащите разпоредби и закони.
b)
Гарантиране на изпълнението на всички
изисквания на органите на AVSEC относно
конструкцията на оградните заграждения и
всички
допълнителни системи (например
мониторинг по всяко време на целостта на
оградата, мониторинг на нарушенията на
сигурността, мониторинг на сектора за
видеонаблюдение или други подобни, както е
указано от властите).
17.
Жизнен цикъл: 15 години
МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ
ИЗИСКВАНИЯ
1.
Изискване: В първите две (2) години
след Началната дата на Концесията:
a)
Съгласно Клауза 25.3 (Оценка на
капацитета)
от
Концесионния
договор,
осигуряване и поддържане на достатъчен
капацитет за очаквано търсене на въздушен
трафик, съизмерим с поддържането на IATA ниво
на обслужване Оптимално.
b)
Осигуряване
на
необходимата
актуализираща се технология за терминали като в
подобни по размер летища в рамките на ЕС, за
всички системи, съизмерима с поддържането на
IATA ниво на обслужване Оптимално.
c)
Осигуряване на минимална необходима
поддръжка и обновяване на механични,
електрически и водни системи.
2.
Жизнен цикъл: не е приложимо
3.
Изискване: Спазване на съответните
HBS стандарти.
4.
Жизнен цикъл: не е приложимо
5.
Изискване: Извеждане от експлоатация
на Терминал 1 след пускане в експлоатация на
нов Терминал 3.
6.
Жизнен цикъл: не е приложимо
МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ
ИЗИСКВАНИЯ
1.
Изискване:
a)
Съгласно Клауза 25.3 (Оценка на
капацитета) от Концесионния договор и
изискването за нов Терминал 3 по-долу,
осигуряване и поддържане на достатъчен
капацитет за очакваното търсене на пътнически
трафик и улесняване на (бъдещо) (повторно)
конфигуриране на терминалите и стоянките на
перона, съизмерими с поддържането на IATA
оптимално ниво на обслужване.
b)
Предоставяне на всички необходими и
модернизиращи се технологии като в подобни по
размер летища в рамките на ЕС за всички
механични, електрически и водни системи,
дренажи,
възобновяеми
енергийни
инфраструктури,
информационни
и
комуникационни технологии (ICТ), съвместяване

КАТЕГОРИЯ

АКТИВ/И

Нов Терминал 3

Местостоянки и изходи
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на багаж (passenger/bag reconciliation), FIDS,
системи за сигурност и противопожарна защита,
съизмерими с IATA ниво на обслужване
Оптимално и минимизиране на потреблението на
енергия и вода.
c)
Осигуряване на необходимата и
актуализираща се технология като в подобни по
размер летища в рамките на ЕС за летищни
терминали, информация за пътниците, надзор и
контрол и събиране на данни (ASCADA) за
всички системи, съизмерими с поддържането на
IATA оптимално ниво на обслужване.
d)
Предоставяне
на
модерни,
архитектурно и естетически привлекателни и
чисти терминали с всички необходими
съоръжения, като удобни салони, хигиенични и
достъпни (за хора с увреждания) тоалетни,
заобикалящо осветление, добра акустика,
отопление и климатизация и достатъчно
пространство за търговия на дребно, храни и
напитки,
чакални
и
движение,
всички
съизмерими с IATA ниво на обслужване
Оптимално.
e)
Осигуряване на модерни, архитектурно
и естетически атрактивни и чисти терминали, с
всички необходими съоръжения, като удобни
салони, хигиенични и достъпни (за хора с
увреждания) тоалетни, добро осветление,
минимален шум и ехо проблеми, отопление и
климатизация. Интуитивното намиране на пътя и
минималните промени в нивото, заедно с
подходящото пространство за търговски обекти,
салони на авиолинии и общи зони за разхождане
трябва да съответстват на поддържането на IATA
ниво на обслужване Оптимално.
2.
Жизнен цикъл:
a)
Фундаменти и конструкция, само за
ново строителство, разширения и подновявания:
50 години
b)
Фасади и облицовки, само за ново
строителство, разширения и обновявания: 30
години
c)
Инсталации (отопление, климатизация,
котли, водопроводи и връзки, електричество,
окабеляване,
осветителни
тела,
дренаж,
инфраструктура за възобновяема енергия и др.),
Всички: 15 години
d)
ICT, съвместяване на багаж, FIDS,
охранителни и противопожарни системи, всички:
5-10 години
3.
Изискване: Трябва да се разработи нов
Терминал 3 и местостоянки със собствен достъп
до зоните извън тези за излитане и кацане в
непосредствена близост (до 800 метра) до
метростанцията на летището и свързан с Т2,
както в летателната, така и извън летателната
зона. Новият терминал да бъде отворен не покъсно от 10 /десет/ години от Началната дата на
концесията.
4.
Изискване: Съгласно Клауза 25.3
(Оценка на капацитета) от Концесионния договор
и изискването за нов Терминал 3, осигуряване и
поддържане на достатъчен капацитет за очаквано
търсене на въздушен трафик и улесняване на

КАТЕГОРИЯ

АКТИВ/И

Регистрация на пътници

Сортиране на багаж

Проверка по сигурност на
пътниците и паспортен
контрол

Паспортен контрол

Зона заминаващи
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(повторно) конфигуриране на терминалите и
стоянките на перона.
5.
Жизнен цикъл: Само за разширения или
подновявания: 25 години
6.
Изискване:
a)
В рамките на първите две (2) години
след Началната дата на Концесията, да се
актуализира CUTE технологията, за да се увеличи
текущият капацитет.
b)
Осигуряване
на
допълнителен
капацитет за регистрация и технологичен
капацитет за общи ползватели, както е
необходимо в съответствие с Клауза 25.3 (Оценка
на капацитета) на Концесионния договор.
c)
Всички работи трябва да бъдат
проектирани така, че да се вземат предвид
тогавашните водещи тествани технологии и да се
вземе предвид Клауза 28 (Технологичен
скаутинг) от Концесионния договор.
7.
Жизнен цикъл: не е приложимо
8.
Изискване:
a)
Осигуряване
на
допълнителни
съоръжения за сортиране, ако е необходимо, в
съответствие с Клауза 25.3 (Оценка на
капацитета) от Концесионния договор.
b)
Всички работи трябва да бъдат
проектирани така, че да се вземат предвид
тогавашните водещи тествани технологии и да се
вземе предвид Клауза 28 (Технологичен
скаутинг) от Концесионния договор.
9.
Жизнен цикъл:
a)
Сортировъчно оборудване: 20 години
b)
EDS машина (Стандарт 3): 10 години
10.
Изискване:
a)
Предоставяне
на
допълнителни
съоръжения за проверка на пътниците и
паспортен контрол, ако е необходимо, съгласно
Клауза 25.3 (Оценка на капацитета) от
Концесионния договор.
b)
Всички работи трябва да бъдат
проектирани така, че да се вземат предвид
тогавашните водещи тествани технологии, както
и Клауза 28 (Технологичен скаутинг) от
Концесионния договор.
11.
Жизнен цикъл: 10 години за машината за
скрининг и кабини
12.
Изискване:
a)
Осигуряване
на
допълнителни
съоръжения за паспортен контрол, ако е
необходимо, съгласно Клауза 25.3 (Оценка на
капацитета) от Концесионния договор.
b)
Всички работи трябва да бъдат
проектирани така, че да се вземат предвид
тогавашните водещи тествани технологии и да се
вземе предвид Клауза 28 (Технологичен
скаутинг) от Концесионния договор.
13.
Жизнен цикъл: 10 години за кабини
14.
Изискване: Разширяване на зоната за
пристигане и заминаване в района на терминала и
осигуряване на места за продажба на дребно,
тоалетни, салони, нови изходи и FIDS,
съизмерими с необходимия капацитет, съгласно
Клауза 25.3 (Оценка на капацитета) от

КАТЕГОРИЯ

АКТИВ/И

Ръкави за пътници

Получаване на багаж

Зона пристигащи

Достъп за хора с намалена
подвижност

Осигуряване на удобства

Международни полети

170

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ
ИЗИСКВАНИЯ
Концесионния договор и изискването за нов
Терминал 3.
15.
Жизнен цикъл: 25 години
16.
Изискване:
В рамките на четири [4] години след Началната
дата на Концесията и след това, да се осигури
достъп през въздушни ръкави до всички
контактни стоянки, за които се счита, че изискват
ниво на обслужване, съответстващо на
Изискванията
на
потребителите
и
на
изискванията, описани в "Стоянки на перона".
17.
Жизнен цикъл: 25 години
18.
Изискване:
a)
Осигуряване на допълнителни и подълги транспортни ленти за получаване на
багажа, ако е необходимо, при условията на
Клауза 25.3 (Оценка на капацитета) от
Концесионния договор.
b)
Разделянето на лентите трябва да бъде
между 11 и 13 метра, както се препоръчва от
IATA ADREM 10 и в съответствие с добрия
дизайн на летището, осигуряване на места за
колички за багаж, противопожарна безопасност,
разстояние между конструктивните елементи / и
други съоръжения и осигуряване на ясни входни
и изходни пътища , евакуационни маршрути и
пожарна безопасност, в съответствие със
съвременните
архитектурни
стандарти
и
местните строителни кодекси
19.
Жизнен цикъл: 20 години
20.
Изискване: Преконфигуриране, ако е
необходимо, в съответствие с Клауза 25.3
(Оценка на капацитета) от Концесионния договор
и изискването за нов Терминал 3
21.
Жизнен цикъл: 25 години
22.
Изискване:Осигуряване на достъп до
всички терминали и всички зони за обработка на
пътници, салони и обекти за търговия на дребно,
храни и напитки и тоалетни от пътници с
намалена подвижност, в съответствие с
Регламент на ЕС 1107/2006, ECAC Doc 3, раздел
5, ICAO Приложение 9 и ACI Наръчник "Летища
и хора с увреждания".
23.
Жизнен цикъл: не е приложимо
24.
Изискване:
a)
Осигуряване на необходимите удобства
за всички ползватели на терминала (напр.
персонал,
менажерите
на
съоръженията,
администратори, държавните ползватели и
пътниците), включително тоалетни, офиси,
магазини, помещения за отпадъци, помещения за
персонал, молитвени зали и др., съгласно Клауза
25.3 (Оценка на капацитета) от Концесионния
договор.
b)
Предоставяне на център за аварийни
дейности, мобилен команден пункт и възможност
за индивидуално разделяне на засегнатите лица
от
представителите
на
медиите
(3
местоположения – не в съседство) съгласно
Приложение 17 на ICAO и в съответствие с
Наръчника за летищни услуги ICAO.
25.
Жизнен цикъл: не е приложимо
26.
Изискване:

КАТЕГОРИЯ

АКТИВ/И

Трансфер между
терминалите

КАТЕГОРИЯ
E.

Достъп до наземни
зони

АКТИВ/И
Пътища за достъп и пътна
мрежа извън зоната за
кацане и излитане
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a)
За всички нови разработки на
терминали: Осигуряване на разделянето на
пристигащи и заминаващи в съответствие с
настоящите препоръки на IATA и съгласно Клауза
25.3 (Оценка на капацитета) от Концесионния
договор.
b)
Да се вземе под внимание факта, че
делът на международните полети ще зависи от
присъединяването на България към Шенгенското
споразумение.
27.
Жизнен цикъл: не е приложимо
28.
Изискване:
a)
В рамките на шест (6) месеца след
Началната дата на Концесията, да се осигурят
чести маршрутни автобуси между Терминал 2 и
Терминал 1, така че софийското метро да е
достъпно за пътниците от Терминал 1.
b)
Осигуряване на трансфер до зоната за
излитане и кацане, скрининг и паспортен контрол
между всички терминали.
29.
Жизнен цикъл: не е приложимо
МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ
ИЗИСКВАНИЯ
1.
Изискване:
a)
Разширяване
и
поддържане
на
съществуващия Обект на Концесията, пътища и
пунктове за достъп, кръстовища, отчитайки
новия път за достъп от София до Терминал 2 и
пътна мрежа на летището извън зоната за кацане
и излитане, осигуряваща достъп до зоните пред
терминалите за автомобили, таксита, минибуси и
слизане и качване на извънградски автобуси,
въвеждане на услуги на терминала, достъп до
ATC база и VCR, MSCP клас паркинги, вход за
офиси и хотели, както и до карго-терминали и
офис-сгради, съгласно Клауза 25.3 (Оценка на
капацитета) от Концесионния договор и бъдещи
транзитни модални дялове.
b)
Поддържане на настилките в напълно
функциониращо състояние, със съответни мерки
за трафика по време на работите, с отчитане на
изискванията за капацитета в работно време и
особено в пиковите часове.
c)
Инсталиране и поддържане на система
за непрекъснато управление и мониторинг на
настилките и използването й за разработване и
поддържане на текущ и актуализиран, поне на
шест месеца, план за прогнозна поддръжка и
ремонти на настилката.
d)
За всяка конструкция, рехабилитация,
обновяване или подмяна на настилката да се
изпълнява пълен дизайн на настилката, като се
използва приета индустриална методика за
сектора съгласно разпоредбите на България и ЕС.
e)
Да не се използва повърхностен
елемент, който не отговаря на EN124
класификацията на D400. Да се приема за
необходим трафик на тежки превозни средства
във всички зони при редовни или необичайни
обстоятелства.
2.
Жизнен цикъл:
Настилка: 20 години
Подземни елементи: 60 години или повече

КАТЕГОРИЯ

АКТИВ/И
Достъп до районите пред
летището и до метростанцията

Паркинг съоръжения

Стоянки за таксита

Места за коли под наем

Стоянки за автобуси –
градски и междуградски
обществен транспорт
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3.
Изискване:
a)
В рамките на първите две (2) години
след Началната дата на Концесията да се
актуализират и обновят съществуващите райони
пред терминалите с цел отчитане на новия път за
достъп, който е изграден между София и
терминал 2 и да се осигури необходимия
капацитет в съответствие с Клауза 25.3 (Оценка
на капацитета) от Концесионния договор.
b)
Осигуряване на озеленяване, навеси
срещу дъжд, достъп за автомобили и коли под
наем, за таксита, мини-автобуси и автобуси и
определяне на паркингите, съгласно Клауза 25.3
(Оценка на капацитета) от Концесионния договор
и бъдещи транзитни модални дялове.
4.
Жизнен цикъл:
a)
Подземни елементи, фундаменти и
конструкции: 60 години или повече
b)
Настилка: 20 години
5.
Изискване: Предоставяне и поддържане
на достатъчно места и съоръжения за паркиране
(включително за персонала на летището,
правителството , ДП РВД и други трети страни,
паркинг за коли под наем, паркиране на таксита,
както и обществен платен паркинг за пътници,
посрещачи и изпращачи) за едно модерно
летище,
които
свеждат
до
минимум
ограниченията на капацитета и задръстванията,
съгласно Клауза 25.3 (Оценка на капацитета) от
Концесионния договор и бъдещи транзитни
модални дялове. Минималното изискване е 300
коли/1 милион пътници годишно.
6.
Жизнен цикъл:
a)
Подземни елементи, фундаменти и
конструкции: 60 години или повече
b)
Настилка: 20 години
7.
Изискване: Предоставяне и поддържане
на достатъчно таксиметрови стоянки и
свързаните с тях съоръжения за едно модерно
летище, което свежда до минимум ограниченията
на капацитета и задръстванията, съгласно Клауза
25.3 (Оценка на капацитета) от Концесионния
договор и бъдещи транзитни модални дялове.
8.
Жизнен цикъл:
a)
Подземни елементи, фундаменти и
конструкции: 60 години или повече
b)
Настилка: 20 години
9.
Изискване: Осигуряване и поддържане
на достатъчно коли под наем за модерно летище,
което свежда до минимум ограниченията на
капацитета и задръстванията в съответствие с
Клауза 25.3 (Оценка на капацитета) от
Концесионния договор и бъдещи транзитни
транспортни дялове.
10.
Жизнен цикъл:
a)
Подземни елементи, фундаменти и
конструкции: 60 години или повече
b)
Настилка: 20 години
11.
Изискване: Предоставяне и поддържане
на достатъчно стоянки за автобуси и свързаните с
тях съоръжения за модерно летище, което свежда
до минимум ограниченията на капацитета и
задръстванията в съответствие с Клауза 25.3

F.

КАТЕГОРИЯ

АКТИВ/И

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ
ИЗИСКВАНИЯ
(Оценка на капацитета) от Концесионния договор
и бъдещи транзитни модални дялове.
12.
Жизнен цикъл:
a)
Подземни елементи, фундаменти и
конструкции: 60 години или повече
b)
Настилка: 20 години

КАТЕГОРИЯ

АКТИВ/И

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ
ИЗИСКВАНИЯ
1.
Изискване: Създаване и поддържане на
стабилен, надежден, модерен и безопасен
комплекс от карго терминал и спедитори,
включващ:
a)
Цялостна
проверка
на
AVSEC
сигурността на ECAC / EASA EDS Стандарт 3 и
подготовка на полета в карго-сградата
b)
Ветеринарна и карантинна станция;
c)
Обработка на опасни товари и
обработка на радиоактивни стоки;
d)
Хладилно складиране за хранителни
продукти;
e)
Хладилно складиране за медицински
продукти;
f)
Стоки с висока стойност / надеждно
съхранение на кюлчета;
g)
Временно съхранение на стоки за
подготовка и разбивка на полети;
h)
Пълно разделяне на зоната на митница и
проверка на сигурността на влизащо и излизащо
карго и отделни прилежащи складови площи;
i)
Зона и офис за специализирана и
сигурна митническа инспекция;
j)
Пълен достъп за тежкотоварни камиони
(40 тона), вкл. монтаж на инсталация за директни
доставки на голямо-габаритни товари (например
трамвайни вагони, жп мотори, турбини, големи
машини, и др.);
k)
Зони за пълно маневриране и междинни
складови бази със стоянки за спиране на камиони
в сградата на спедиторите и доставка до/от карго
сградата;
l)
Най-съвременни и екологосъобразни
съоръжения за изхвърляне на отпадни и
канализационни води;
m)
Поддържане на необходимите удобства,
вкл. тоалетни, офиси, магазини, помещения за
отпадъци, съоръжения за персонала, молитвени
зали и др.
2.
Жизнен цикъл:
a)
Подземни елементи, фундаменти и
конструкции: 60 години или повече
b)
Настилка: 20 години
c)
Сграда: 50 години
3.
Изискване:
За
всички
контролнопропускателни пунктове на летището:
a)
Включване най-малко на 2 различни
вида скрининг оборудване съгласно EC-D
2015/1998 и възможност за ръчно претърсване.
b)
Поддържане и обновяване по всяко
време на цялото оборудване, за да отговаря
винаги на действащите разпоредби на ЕС.
4.
Жизнен цикъл: 20 години или повече
5.
Изискване:

Спомагателни
сгради и
съоръжения

Комплекс карго терминал и
спедитори

AVSEC оборудване и КППта

Стопанство(а) горива и
тръбопроводи
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КАТЕГОРИЯ

АКТИВ/И

Район инженерингови
дейности и поддръжка

Спасителни и
пожарогасителни
съоръжения на летището
(Aerodrome Rescue & Fire
Fighting Facilities - ARFF)
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МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ
ИЗИСКВАНИЯ
a)
Да се ремонтират или подменят и
поддържат всички станции за зареждане с гориво
на превозни средства в летателната зона,
резервоарите
и
цистерните
за
гориво,
включително
всички
тръбопроводи,
пожарогасителни системи и да се демонтират
неизползваните подземни цистерни и да се
заменят МПС бензиностанциите в зоната за
кацане и излитане, с отчитане на (бъдеща)
(повторна) конфигурация на терминалите,
пътеките за рулиране и стоянките на перона.
b)
След това да се осигури и поддържа
достатъчен капацитет на стопанството за горива
и свързаните с него съоръжения като в подобни
по размер международни летища в рамките на
ЕС, които свеждат до минимум ограниченията на
капацитета и задръстванията, съгласно Клауза
25.3 (Оценка на капацитета) от Концесионния
договор.
c)
Капацитетът за съхранение трябва да
вземе предвид последиците от Генералния план и
съществуващите и бъдещите договори с
лицензирани доставчици на гориво за наземно
обслужване
6.
Жизнен цикъл: 25 години
7.
Изискване: Осигуряване и поддържане
на съоръжения, инсталации и оборудване и
техните мрежи в рамките на летището по такъв
начин, че да могат да се изпълняват нормалните
ежедневни дейности и поддръжка, както и
оперативните потребности от адаптация и
необходимостта от периодично обновяване или
промени с минимален риск за оперативната
стабилност на функционирането на летището и
ограничено въздействие върху разходите и
строителството.
8.
Жизнен цикъл: 50 години
9.
Изискване:
a)
Да
се
осигури
най-съвременни
съоръжения за обучение по пожарна безопасност
в рамките на ARFF, напълно оборудвани за
учения за пожарогасене на въздухоплавателни
средства и спасяване чрез евакуация от самолети,
включително и за отвеждане на замърсени води.
Целта е да се осигури станция за авиационни
тренировки и обучения за персонала на службите,
ангажиран с противопожарни и спасителни
дейности, който е на летището и която станция да
позволява на персонала на летището да провежда
редовни и "близки до реалността" упражнения на
близки интервали във времето.
b)
Непрекъснато
осигуряване
и
поддържане на модерни съоръжения за ARFF
услуги и достъп за летище от категория 9 на
ICAO.
c)
Разширяване,
актуализиране
и
поддържане на FRS станцията и FRS авто-парка,
вкл., за да стане
по-ясно, капацитет за
съхраняване на противопожарна пяна, в
съответствие с Ръководството на ICAO за
летищните услуги за съответна категория,
съизмерими с капацитета, определен в Клауза
25.3 и Приложение 7 от Концесионния договор, и
включващи
нива
на
резервираност
за

КАТЕГОРИЯ

АКТИВ/И

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ
ИЗИСКВАНИЯ
необходимата поддръжка и подмяна, за да се
осигури капацитет през пиковите часове
10.
Жизнен цикъл: 25 години

КАТЕГОРИЯ

АКТИВ/И

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ
ИЗИСКВАНИЯ
1.
Изискване:
a)
Създаване, разширяване и поддържане
на комунална тунелна система, която да осигурява
всички комунални услуги за всички сгради и
съоръжения с физически изолирана резервираност
и с достатъчен размер, достъпна при ходене пеша
и в рамките на изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд за редовен обход пеша
и контрол на съоръженията и поддръжка.
b)
Защита на тази система срещу незаконно
и неразрешено влизане.
c)
Осигуряване на физически изолиращи
бариери при всяко преминаване на AVSEC
оградата/линията за сигурност под земята или в
сградите.
2.
Жизнен цикъл: Канали и връзки: 60
години или повече
3.
Изискване: Създаване и поддържане на
устойчива за в бъдеще, здрава и трайна
енергоснабдителна и енергопреносна система на
Обекта на Концесията, включително обновяване
на гръбнака/шините на ел-системата и
комутационната апаратура и разширяване на
енергийния център.
4.
Жизнен цикъл: Канали и връзки: 60
години или повече
5.
Изискване: Създаване и поддържане на
устойчива за в бъдеще, напълно сертифицирана,
надеждна и издръжлива система за доставка на
газ на Обекта на Концесията.
6.
Жизнен цикъл: Канали и връзки: 60
години или повече
7.
Изискване:
a)
Създаване и поддържане на устойчива за
в бъдеще, напълно сертифицирана, надеждна и
издръжлива система за снабдяване с питейна
вода, вода за пожарогасене и вода за напояване на
Обекта на Концесията.
b)
Разработване на многобройни безопасни
за околната среда и здрави пожарогасителни
водопроводи за доставка на вода в стопанството за
горива и да гарантира, че те не зависят изцяло от
кладенци, които могат да пресъхнат.
8.
Жизнен цикъл: Канали и връзки: 60
години или повече
9.
Изискване:
a)
Осигуряване и поддържане на адекватен
и надежден капацитет за дренаж и отводняване
при щормове и наводнения с вероятност на поява
1:1000 години в съответствие с водещите в
момента климатични модели и добрата
индустриална
практика
в
отрасъла
и
предотвратяване изтичане в и замърсяване на
почвата и повърхностните и подземни води.
10.
Жизнен цикъл: 25 години
11.
Изискване:
Преместване
на
съществуващата станция за отпадни води от
самолетите и подобряването й в за в бъдеще като

G. Комунални услуги

Система тунели за
комунални услуги

Енерго-захранване и пренос

Газоснабдяване

Водоснабдяване

Канализация

Станция за депониране на
отпадни води от самолетите
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КАТЕГОРИЯ

АКТИВ/И

Отвеждане на отпадни води

Телекомуникационна
мрежа и мрежа за
управление и контрол

КАТЕГОРИЯ
H. Околна среда

АКТИВ/И
Намаляване на шума

Замърсяване
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МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ
ИЗИСКВАНИЯ
надеждна и издръжлива станция за депониране на
отпадни води от самолетите на Обекта на
Концесията
в
съответствие
с
добрата
индустриална практика в бранша.
12.
Жизнен цикъл: Конструкция и канали:
60 години или повече
13.
Изискване: Създаване и поддържане на
устойчиво за в бъдеще, надеждно и издръжливо
отвеждане на отпадни води на Обекта на
Концесията.
14.
Жизнен цикъл: Канали: 60 години или
повече
15.
Изискване: Създаване и поддържане на
устойчива за в бъдеще, надеждна и издръжлива
телекомуникационна и контролна мрежа и
инфраструктура за обмен на данни на Обекта на
Концесията, която като минимум да включва, но
не само:
a)
Осигуряване на взаимо-връзка на
територията на цялото летище за всички
потребители на летището и за всички
заинтересовани страни.
b)
Разширяване и модернизиране на
възможностите за автоматизиран контрол и
мониторинг (напр. пълен системен контрол и
мониторинг, интерфейс човек-машина, SCADA,
PLC, I / O системи и сензори, CCTV, мрежови
връзки, радио и комуникационни системи и др.)
за цялото летище и осигуряване един единствен
модерен контролен център.
c)
Подобряване на AVSEC и контрол на
достъпа до контролната зала чрез осигуряване на
двойно-пластова защита и преместване на
достъпа от зоните извън летателната зона до
зоната за кацане и излитане.
d)
Критичните системи да имат 100%
надеждност чрез тройна резервираност и защита
на захранването, а некритичните системи да имат
99,8% надеждност, с резервираност.
16.
Жизнен цикъл:
a)
Канали: 60 години или повече
b)
Окабеляване и връзки: 25 години
МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ
ИЗИСКВАНИЯ
1.
Изискване: Осигуряване и поддържане
на мерки за защита от шума за съседни обекти в
шумовия контур 60dB, определен с помощта на
подходящ софтуер за моделиране на шума, за
защита на тези обекти в съседство от шум при
работа на близки въздухоплавателни средства в
съответствие с местните разпоредби и Клауза 8
(Екологични и социални задължения).
2.
Жизнен цикъл: не е приложимо
3. Изискване: Съгласно Клауза 8 (Екологични и
социални задължения) от Концесионния договор,
въз основа на Бизнес плана, представен с
Офертата:
a)
Подробна оценка на Обекта на
Концесията и екологичен одит, да бъде извършена
от консултантска фирма с приложим опит от
подобни проекти в региона, предложена от
Концесионера и одобрена от Концедента; и
последващо

КАТЕГОРИЯ

I.

Управление на
безопасността

АКТИВ/И

Авиационна безопасност
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МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ
ИЗИСКВАНИЯ
b)
Отстраняване
на
Съществуващото
замърсяване, установено при гореспоменатия
екологичен одит.
c)
Предотвратяване и отстраняване с
всички необходими средства на всякакви
замърсявания на почвата, подземните и
повърхностни води от всякакъв вид отпадъци,
оттичане или изхвърляне.
d)
Прекратяване на употребата на урея.
4. Жизнен цикъл: не е приложимо
1.
Изискване: Разработване и поддържане
на Система за управление на безопасността, въз
основа на Бизнес плана, представен с Офертата,
която да отговаря на най-високите изисквания и
практики приложими в летищата.
2.
Жизнен цикъл: не е приложимо
3.
Изискване: Разработване и поддържане
на План за управление на опасностите от дивата
природа,
който
да
е
съобразен
с
препоръчителните практики на ICAO и
Международния комитет за предотвратяване
ударите с птици (International Bird Strike
Committee – Recommended practices.)
4.
Жизнен цикъл: не е приложимо

