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1.

Въпрос

Отговор

Във връзка с въпроса за проблема с „Ограничаване на Отбелязваме и надлежно
отговорността", благодарим ви за допълнителния отговор разгледаме Вашето искане.
на нашия уточняващ въпрос 20 август. Отбелязваме, че
„Концедентът счита, че добавянето към Концесионното
споразумение
на
ограничение
на
съвместната
отговорност до размера на изискването за минимален
собствен капитал". В допълнение към формулировката,
дадена с уточняващия ни въпрос от 20 август, ние бихме
помолили Концедентът да бъде любезен да обмисли
формулировката по-долу, за решаване на въпросите, които
смятаме, че трябва да бъдат обхванати от ограничението на
отговорността в Концесионното споразумение и поетите
ангажименти.
(i)

Изменение на чл. 4.2.1, както следва:

„Концедентът притежава пълната юридическа власт,
правомощия и право да сключи настоящия Договор, и при
условията, предвидени в настоящия Договор, да поема и
изпълнява правата и задълженията си, както е посочено в
настоящия Договор;“
(ii) В обхвата на дефиницията за „Законодателство"
да се включи указанието на Министерски съвет и в
дефиницията за „Квалифицирана законодателна
промяна“ да се добави следното:
“(в) промяна, анулиране, отмяна, изменение и/ или
промяна в тълкуването на указание № ЗК-11 от 8
август 2018 г. На МС по прилагането на Закона за
концесиите."
(iii)
Добавяне на следното (евентуално като
нови клаузи 37.7, 37.8 и 37.9):
37.7

Ограничаване на отговорността
Независимо от която и да е друга разпоредба
на настоящото Споразумение, максималната
отговорност
на
Концесионера
[към
Концедента], независимо дали по договор,
закононарушение, по право или по друг
начин, е 100 000 000 лв. (Словом: сто милиона
лева) („Общ размер на отговорността").

37.8
Еднократни и изключителни обезщетения
за пропуснати ползи/неустойки
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37.8.1

Обезщетенията
за
пропуснати
ползи/неустойки, посочени в клаузи
18.2 и 26.10.2, и Неустойки по
изпълнението съгласно Приложение
6, са единствената и окончателна
правна защита под формата на
изключителни
обезщетения
за
пропуснати ползи във връзка с
неизпълнението на инвестициите в
инвестиционното
предложение,
забавяне на съответното строителство
и неизпълнението на концесионните
дейности съгласно стандартите за
ефективност (съответно).

37.8.2

Страните се споразумяват, че
обезщетенията
за
пропуснати
ползи/неустойки и неустойките по
изпълнението
представляват
истинска предварителна оценка на
загубите на Концедента във връзка с
обстоятелствата, които водят до
прилагането на подобни обезщетения
за пропуснати ползи/неустойки и /
или стандарти за изпълнение.

Отговор

37.8.3
Концедентът се съгласява, че няма
да има право да иска обезщетение за понесени
действителните загуби, вместо определените
неустойки или в допълнение към тях.
37.9

Ограничаване на вредите от Концедента
Когато Концедентът има право на правна
защита в съответствие с Концесионното
споразумение и / или по закон, включително
претенции за обезщетение съгласно клауза
37.1, претенции по Гаранцията за изпълнение
на строителните дейности, претенции по
Гаранцията за дейността, искове за
нарушаване на договора пред Българските
съдилища или съгласно арбитражните
разпоредби в съответствие с клауза 56,
деликтен иск или други правни средства за
защита, тогава съответната претенция трябва
да бъде за действителните преки загуби,
понесени от Концедента и Концедентът
трябва да положи всички необходими и
основателни усилия, за да сведе до минимум и
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/ или да смекчи тези загуби. Разпоредбите на
настоящата клауза [37.9] не се отнасят за
прилагането на обезщетенията за пропуснати
ползи/неустойки съгласно клаузи 18.2 и
26.10.2 или неустойките по изпълнението
съгласно Приложение 6.
(iv)

Добавяне на нова клауза 40.1.19

„отговорността на Концесионера към Концедента
надвишава общата сума на отговорността”
(v)

Изменение на клауза 40.4.2 (a)

Добавяне на клауза 40.1.19 към определението за
Поправим случай на неизпълнение в клауза 40.4.2
(a) - давайки възможност на концесионера да
увеличи капитала, за да избегне прекратяване на
Концесията
(vi)
Изменение на Раздел 5 на Приложение 11a
на Концесионното споразумение
Добавяне (евентуално като нов Раздел 5.2):
С подписването на това писмо Концедентът
потвърждава и се съгласява, че общият максимален
размер на отговорността на Първоначалните
Акционери и всеки следващ Акционер (независимо
дали самостоятелно, заедно, заедно и поотделно с
Концесионера и всеки Акционер) е 200 млн. лв.
(Словом: двеста милиона български лева) („Размер
на отговорността на акционерите“), тъй като
такава отговорност възниква за Първоначалния
Акционер или за всеки следващ Акционер като
Присъединяваща се страна и/или като правно
обстоятелство, при условие че Размерът на
отговорността на акционерите се прилага към
съвкупността от претенции на Концедента срещу
Първоначалните Акционери
и Акционерите
съгласно и в съответствие с настоящото Писмо за
ангажимент и претенциите на Концедента срещу
Концесионера съгласно и в съответствие с
Концесионното споразумение
2.

Във връзка със Собствения капитал към Датата на Отбелязваме и надлежно
прекратяване, благодарим на Концедента за отговора, с разгледаме Вашето искане.
който потвърждава, че той се отнася до целия записан
собствен капитал. По-долу е предложено изменение на член
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40.6.2 (б), с което се добавя потвърждението, и любезно
молим Концедента да приеме това изменение. Освен това
считаме, че намерението е целият собствен капитал
(независимо дали е записан за акции или е като акционерни
заеми), трябва да бъде компенсиран в случай на
неизпълнение на Концедента. Моля, потвърдете, че това е
така. Също така, по-долу са изложени измененията в
Концесионното споразумение, които включват Дълга към
акционерите в сумата на компенсациите. Любезно молим
Концедента да разгледа и тези изменения.
Изменение на чл. 40.6.2(b) и добавяне на дефиниция
за „Дълг към акционерите към Датата на
прекратяване“ както следва:
„Собственият капитал към Датата на прекратяване, усвоен
за извършване на инвестиции в обекта на концесия до
Датата на прекратяването, представляващ сумата, равна на
всички акции, записани от акционерите на концесионера
към Датата на прекратяване („Собствен капитал към
датата на прекратяване”) плюс Дългът към акционерите
към Датата на прекратяване, плюс"
„Дълг към акционерите към Датата на прекратяване
означава сума, равна на сбора от всички неизплатени
суми към датата на прекратяване съгласно
Документите за дълг към акционерите“
Изменение на дефиницията
акционерите“ както следва:

за

„Дълг

към

„Дълг към Акционерите" означава такава част от
предоставянето на собствен капитал, която се осигурява
чрез подчинени заеми и/или други суми, предоставени на
разположение на Концесионера от страна на Акционери или
техни Свързани лица
3.

Отбелязваме отговора Ви на въпроса ни от 25 юли относно Отбелязваме и надлежно
горната граница на нивото на разпределение на Сумата за разгледаме Вашето искане.
обезщетение при неизпълнение на Концедента. Не е
обичайна пазарна практика да има такава горна граница в
ситуация, в която е налице неизпълнение от страна на
Концедента. Ние разгледахме въпроса в дълбочина и
любезно молим Концедента да разгледа въпроса и да
обмисли преработеното предложение, както е формулиране
в текста по-долу:

4

ще

№

Въпрос

Отговор

Изменение на чл. 40.6.2 (c) и добавяне на дефиниция за
„Настоящ финансов модел“ както следва:

4.

„нетната настояща стойност към Датата на
прекратяване на Разпределенията в Настоящия
финансов модел от Датата на прекратяване до Датата
на изтичане на срока, дисконтирани по дисконтов
процент, равен на първоначалната Минимална ВНВ
на капитала;
Във връзка със Сумата за възстановяване при непреодолима Отбелязваме и надлежно
сила, ние допълнително разгледахме въпроса, особено в разгледаме Вашето искане.
светлината на отговора на Концедента на нашия уточняващ
въпрос по тази тема, представен на 9 август, и че целта е да
не се допуска „неправомерно обогатяване", което разбираме
и оценяваме. При по-нататъшното разглеждане на тази
идея, отново прегледахме целите на Проекта, включително
съображенията в проекта за Концесионно споразумение,
където се казва, че „Концедентът желае частният сектор да
инвестира и участва в развитието на българската летищна
транспортна инфраструктура.“ Тъй като Концесионерът е
дружество със специална инвестиционна цел, създадено за
изпълнение на целите на Проекта, ние вярваме, че
инвестицията и резултатите от участието в целия този
процес биха обогатили неправомерно Концедента, когато
му бъдат върнати активите. Следователно бихме искали да
помолим Концедента да разгледа следното определение на
сумата за възстановяване:
Изменение на чл. 41.3 както следва:
“Ако някоя от Страните прекрати настоящия Договор
вследствие на Случай на Продължителна непреодолима
сила, Концедентът ще възстанови "Сумата за
възстановяване при Продължителна непреодолима
сила", която представлява сума, отразяваща стойността на
инвестицията и участието на Концесионера в развитието на
Летището, включително на Обекта на Концесията и
Концесионните активи по време на срока на концесията
като възнаграждение за връщането на Летището, Обекта на
Концесията и Концесионните активи на Концедента при
прекратяване на настоящото Споразумение съгласно чл. 5.4,
изчислена като сума, равна на:
41.3.1 всяко неамортизирано Първоначално Концесионно
възнаграждение към Датата на прекратяване;
обезщетения, заплатени на Концесионера по отношение
задълженията, описани в горната Клауза 41.3.1., минус
41.3.2 всякакви неамортизирани капиталови разходи
към Датата на прекратяване
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41.3.3 всякакви неуредени суми по финансовите
документи към Датата на прекратяване (без двойно
начисляване по членове 41.3.1 и 41.3.2),
включително разходи за предсрочно прекратяване
на договореностите за хеджиране на лихвени
проценти и други разходи за прекратяване,
дължими от Концесионера на Кредиторите в
резултат на прекратяването на настоящото
Споразумение
41.3.4 всякакви неуредени суми по Документите за дълг
към акционерите към Датата на прекратяване (без
двойно начисляване по чл. 41.3.1 и 41.3.2);
41.3.5 целият собствен капитал, записан от Акционерите
на Концесионера към Датата на прекратяване (без
двойно начисляване по чл. 41.3.1 и чл. 41.3.2 и с
всякакви суми, гарантиращи кредитоспособността
[записан собствен капитал/ съответния проект])
41.3.6 всички задължения към трети страни към Датата на
прекратяване,
включително
разходи
за
прекратяване и претенции на изпълнители,
подизпълнители и други трети страни (различни от
Първостепенни кредитори), както и всякакви суми
за прекратяване, изплатени на служители, при
условие че в никакъв случай Концедентът не носи
отговорност за сума над [***] евро съгласно
настоящия член 41.3.6, минус
41.3.7 всякакви Застрахователни постъпления, изплатени
на Концесионера, които не са били използвани за
възстановяването на Концесионни активи, и при спазване на
разпоредбите на Прякото споразумение, ако има такова,
всички Застрахователни постъпления и пари, заведени в
кредитната част на Застрахователната сметка със специална
цел; минус
43.1.8 всякаква сума, дължима от Концесионера на
Концедента, но неплатена към Датата на прекратяване
(включително, всякакви неплатени суми по Годишното
концесионно възнаграждение до Датата на прекратяване),
при спазване на Клауза 31.1.2 (Прихващане).
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По отношение на член 18.2 отбелязваме отговора на Отбелязваме и надлежно
Концедента на нашия въпрос от 9 август и позоваването на разгледаме Вашето искане.
гъвкавостта в членове 18.3 и 18.4. Бихме искали да помолим
Концедента да разгледа изменение на концесионния
договор, така че да отрази тази гъвкавост. За да помогнем,
по-долу излагаме изменения на член 18, за да отразим тази
гъвкавост и да свържем 18.2 с останалата част от член 18.
Моля потвърдете, че измененията ще бъдат отразени в
Концесионното споразумение.
18.2

Инвестиции
18.2.1 Концесионерът изпълнява Инвестиционната
програма през целия период на концесията
съгласно и в съответствие с разпоредбите на
настоящия член 18.

18.2.2 Концедентът и Концесионерът ще
наблюдават редовно , напредъка в изпълнението на
Петгодишния инвестиционен план. Доколкото такова
наблюдение показва, че има отклонение от плана, така че
десет процента (10%) или повече от сумата на
петгодишните инвестиции не са били инвестирани, както е
било предвидено, и подобно отклонение може да засегне
Изискваното ниво на обслужване, и тогава Концесионерът
следва да изпълни, след като получи уведомление от
Концедента за да поправи това положение и да бъде изцяло
в съответствие с Инвестиционната програма. В допълнение,
в случай на неизпълнение на предложените инвестиции в
Петгодишния инвестиционен план, Концесионерът се
задължава да заплати неустойка/ обезщетение за
пропуснати ползи в размер, равен на десет процента (10%)
от стойността на предложените, но неизвършени
инвестиции в края на пет-годишния контролиран период.
18.3

Пет-годишни инвестиционни планове
18.3.1 В съответствие с Инвестиционната програма
за всеки петгодишен период следващ Първия петгодишен инвестиционен план, Концесионерът
изготвя и представя на Концедента Петгодишен
инвестиционен план в срок до 2 (два) месеца преди
изтичане на предходния инвестиционен план, в
който се посочват периодът, за който се отнася,
видът, характерът, стойността и обема на
инвестициите, които ще бъдат осъществени от
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Концесионера, заедно със съответния бюджет за
разходите и източника на финансиране.
18.3.2 Първият пет-годишен инвестиционен план
обхваща периода от началната дата на Концесията
до 31 декември на четвъртата календарна година,
следваща годината на началната дата на
Концесията и се представя преди началната дата на
Концесията.
18.4

Одобряване на Петгодишните инвестиционни
планове

18.4.1 Концедентът
разглежда
Петгодишните
инвестиционни планове, представени му съгласно
чл. 18.3.1, като може да изиска от Концесионера
допълнителна информация и обосновка по
представения
проект
и/или
да
направи
предложения по съдържанието на плана като има
предвид Инвестиционната програма.
18.4.2 Концедентът одобрява пет-годишен инвестиционен
план, доколкото той съответства на предвиденото в
Инвестиционна програма за съответния период или на
предвиденото в одобрен генерален план;
18.4.3 Концедентът одобрява пет-годишен инвестиционен
план, който се отклонява от предвиденото в
Инвестиционната програма за съответния период, когато са
налице следните условия:
(a)
Концесионерът е обосновал надлежно
необходимостта от такова отклонение и предлаганата
инвестиция е явно по-оправдана или по-неотложна; или
(b)
това се налага от предвижданията на
одобрен Генерален план; или
(c)
това се налага
компетентен орган; или

по

предписание

на

(d)
отклонението не оказва влияние върху
Изискваното ниво на обслужване.
18.4.4 След одобрение от Концедента пет-годишните
инвестиционни планове, стават неразделна част от
Концесионния договор, а Концесионерът е длъжен
да изпълнява задълженията, произтичащи от тях.
18.4.5 Когато средствата, предвидени в пет-годишния
инвестиционен план са недостатъчни за реализиране
8
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на
конкретна
Инвестиция
по
съответното
направление, Концесионерът може в рамките на
одобрения
от
Концедента
пет-годишен
инвестиционен план да прехвърля средства от едно
направление в друго.
18.4.6 Пет-годишните инвестиционни планове могат да се
променят при условие че изричното одобрение на
Концедента (което не трябва да бъде неоснователно
отказвано или забавяно) се изисква за промени,
предвидени в чл. 18.4.5
18.5

Признаване на инвестициите

18.5.1 Всяко увеличение на средствата за инвестиции в
Летищни активи, посочени в инвестиционния план
може да става само с изричното съгласие на
Концедента, като това съгласие не трябва да бъде
неоснователно отказвано или забавяно;
18.5.2 За признаване на окончателното изпълнение на
одобрените пет-годишни инвестиционни планове, в
срок до 30 юни на годината следваща пет-годишния
период, концесионерът представя отчет за
изпълнението на одобрените инвестиции – част от
одобрения план, с всяка необходима информация и
документи, доказващи изпълнението.
18.5.3 Признаването на инвестициите се извършва от
Концедента въз основа на представения отчет по
Клауза 18.5.2. и 23.3. и други представени или
изискуеми от Концесионера отчетни документи, в
срок до 6 месеца от представяне на отчета, за което
Концедентът
уведомява
Концесионера.
Уведомлението
съдържа
констатации
за
признаването на инвестициите, включително
информация за предприетите от Концедента
действия по Клауза 18.5.4., включително
констатации по Клаузи 26.11 и 40.1.18.
18.5.4 В случай, че извършените през пет-годишните
периоди инвестиции надвишат одобрените в
съответния пет-годишен инвестиционен план
размер, инвестираните в повече суми се приспадат,
където е уместно и необходимо, от поетите като
задължение инвестиции за следващите периоди.
"Инвестиционна програма" означава инвестициите,
предложени от Концесионера с офертата в размер на [
] EUR, които ще бъдат база за изготвяне на пет-годишните
инвестиционни планове;
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Отговор

Нашият консорциум обмисля структура за финансиране за Отбелязваме и надлежно
този проект и може да пожелае през преходния период да разгледаме Вашето искане.
включи допълнителни акционери в консорциума. Това е от
особено значение за използването на международни
финансови институции като МФК и ЕБВР, които няма да
могат да се ангажират с индивидуални кандидати на етапа
на предпочитан кандидат, но които биха могли да проявят
интерес да инвестират в проекта на летище София след
етапа на предпочитан кандидат (и преди финансово
приключване). Моля Концедентът да потвърди, че ще
позволи това да се случи.
За да съдействаме, представяме някои формулировки за
Концесионното споразумение, за решаване на този въпрос.
по-долу излагаме изменения на член 18, за да отразим тази
гъвкавост и да свържем 18.2 с останалата част от член 18.
Моля потвърдете, че измененията ще бъдат отразени в
Концесионното споразумение. Ще бъдем благодарни, ако
Концедентът може да потвърди, че това ще бъде включено
в Концесионното споразумение.
Добавяне на нов член 2.1.9 и 13.2.1 (и съответно
преномериране на останалите разпоредби на член 13.2.1),
както е показано по-долу:
2.1.9

Член 13.2.1

Разпореждане с дялови участия

13.2.1

Без да се засягат разпоредбите на настоящата
Клауза 13.2 (Ограничения върху разпореждането с
дялови участия) и задълженията за уведомяване по
Клауза 13.1.1 (Уведомление), по време на
преходния период акциите на Концесионера могат
да бъдат прехвърлени между Първоначалните
акционери и/ или от Първоначалните акционери на
нови акционери, при условие че:
(a)

Първоначалните
акционери
запазват
минимум 50% от дяловото участие към
датата на влизане в сила;

(b)

капитализацията на Концесионера е в
съответствие с Офертата и условията на член
12.1.2; и

(c)

Концесионерът се съгласява, че новите
акционери се привличат само от
международни финансови институции,
които
включват
Международната
финансова корпорация, Европейската
10
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банка за възстановяване и развитие и други
подобни инвеститори, които могат да бъдат
одобрени от Концедента, като подобно
одбрение не трябва да бъде отказвано или
забавяно, и за целите на настоящия чл.
13.2.1,
[кандидатът
да
попълни
наименованието на конкретен инвеститор]
се одобрява.
Както ви е известно от предишни изясняващи въпроси, Отбелязваме и надлежно
оставаме загрижени за неопределената същност на фразите разгледаме Вашето искане.
„национален интерес" и „обществен ред" в член 13.
Благодарим на Концедента за отговора на нашия въпрос от
9 август, че ще разгледате молбата ни да дефинирате тези
термини, и че това ще произтича от българското право. За
да съдействаме, разгледахме тази тема допълнително и
особено с оглед на българското законодателство, и по-долу
излагаме изменения в Концесионното споразумение, за да
се изясни този въпрос. Ще бъдем благодарни, ако можете да
потвърдите, че това ще бъде включено в измененото
Концесионно споразумение.
13.1.1 (Уведомление). Доколкото такава Промяна в
собствеността би била в противоречие с националния
интерес на Концедента или поради причини, свързани
с обществения ред, Концедентът може да възрази срещу
подобна Промяна в
собствеността в срок до тридесет (30) дни от датата на
получаване на
уведомлението, като възражението трябва да е основано на
обективни критерии.
13.1.2

Концедентът потвърждава получаването на
уведомлението в съответствие с Клауза 13.1.1
(Уведомление). Доколкото такава Промяна в
собствеността
би
включвала
Ограничен
приобретател, придобиващ акционерния капитал или
контрола върху Концесионера,
то
тогава
Концедентът има право да възрази срещу такава
промяна в собствеността в срок от тридесет (30)
дни от датата на получаване на уведомлението;
възраженията трябва да се основават на обективни
критерии."[1]

13.2.2

След изтичането на петгодишния (5) период на
блокиране съгласно Клауза 13.2.1 (Ограничения върху
разпореждането с дялови участия), за всяко

Не е ясно какво следва от страна на Концедента като възрази срещу Промяната в собствеността. Моля пояснете?
Отбелязваме, че членове 13.2.2 и 13.2.3 са предмет на съгласието на Концедента.
[1]
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прехвърляне на акции на Концесионера, което може
да доведе до загуба на Контрол върху Концесионера
от
страна
на
Първоначалните
Акционери
(колективно) или всеки последващ Акционер, според
случая, се изисква съгласие от страна на Концедента.
Съгласието може да бъде отказано само ако такава
промяна засяга Ограничен приобретател, който
придобива на контрол в Концесионера, или ако е в
противоречие с целта на настоящия Договор, ако
Акционерът Летищен оператор не може да докаже, че
нивото на техническа и оперативна компетентност и
финансова стабилност на новия Контролиращ
Акционер е достатъчна за изпълнението на
настоящия Договор и е поне в съответствие с
критериите за допускане и оценка, определени в
Документацията за Концесията.
13.2.3 Акционерът Летищен оператор трябва да запази наймалко двадесет на сто (20%) от Акционерния капитал
/даващия право на глас капитал до петата (5-ата)
годишнина от Началната дата на Концесията и десет
процента (10%) от Акционерния капитал /даващия
право на глас капитал до по-късното от (i) 10-тата
годишнина от Началната дата на Концесията или (ii)
две години след откриването на Терминал 3. След
изтичането на този пет-(5-)годишен или десет-(10)годишен първоначален срок или две (2) години след
откриването на Терминал 3, според случая, за всяко
прехвърляне на акции/дялове на Концесионера от
Акционера Летищен оператор се изисква съгласие от
страна на Концедента, което може да бъде отказано
само ако подобна промяна включва прехвърляне на
акции/дялове
на Концесионера от Акционера
Летищен оператор на Ограничен приобретател, или
ако Акционерът Летищен оператор не може да
докаже, че нивото на летищна техническа и
оперативна компетентност на приобретателя на
акциите/дяловете, и финансовото му състояние са
достатъчни за изпълнението на настоящия Договор и
поне са в съответствие с критериите за квалификация
и оценка, определени в Документацията за
Концесията.
"Ограничен приобретател" означава всяко лице, фирма
или образувание, за което възложителят основателно
възразява поради причини, свързани с националната
сигурност или опазването на обществения ред, например
(i) всяко лице, фирма или образувание, включени в списъка
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на санкциите, поддържан от Европейския съюз или
Организацията на обединените нации; или (ii) на
основание
защита
на
суверенитета
и
конституционалността на Република България;
8.

Във връзка с прехвърлянето от Концедента в член 46, Отбелязваме и надлежно
отбелязваме отговора на Концедента на нашия уточняващ разгледаме Вашето искане.
въпрос от 9 август и приемаме факта, че прехвърлянето на
Концесионното споразумение може да се извърши по
българското законодателство, и че същото не може да
ограничи това. Обаче Концесионното споразумение може
да бъде засегнато от последиците от прехвърлянето и в
случай, че Концесионното споразумение бъде прехвърлено
на образувание, което няма правомощия или капацитет да
изпълнява
задълженията
си
по
Концесионното
споразумение, това ще предизвика опасения на тези, които
предоставят финансиране/ финансират проекта, особено в
случай на предсрочно прекратяване. За да съдействаме, подолу излагаме изменения в Концесионното споразумение,
за да се разрешат тези въпроси. Моля Концедентът да
потвърди, че съответно ще се измени Концесионното
споразумение.
Изменение ма чл. 46.2, 40.2.5 (и съответно преномериране
на останалите разпоредби на член 40.2) и 14.3.4, и добавяне
на дефиниция за „Приемливо лице“ към чл. 1, както е
указано по-долу.
Концедентът може изцяло или частично да цедира или
прехвърли настоящия Договор без предварителното
съгласие на Концесионера, при условие че Концесионерът
има право да прекрати настоящото Споразумение, когато
правата и задълженията на Концедента по настоящото
Споразумение са цедирани, подновени или по друг начин
прехвърлени (независимо дали по силата на някакъв закон
или схема съгласно някакъв закон или по друг начин) на
лице, различно от Приемливо лице.
"Приемливо лице" означава всеки публичен орган
(който е едно лице), който придобива цялото
Споразумение, който има правоспособност,
правомощия и пълномощия да стане страна и да
изпълнява задълженията на Концедента по
настоящото Споразумение, и чиито задължения по
настоящото Споразумение са безусловно и
неотменимо гарантирани (във форма, приемлива за
Концесионера) от [Български министър], който
има правоспособност, правомощия и пълномощия
13
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да изпълнява задълженията по гаранцията и
задълженията на Концедента по настоящото
Споразумение.
40.2.5

възлагане, новация или прехвърляне на настоящото
Споразумение на лице, различно от Приемливо
лице, както е предвидено в чл. 46.2; и

Обезщетение при прекратяване: Страните се
споразумяват, че сумата на Обезщетението при
прекратяване поради случай на неизпълнение на
Концедента, която е дължима и платима в
съответствие с чл. 40.2.5 от Концесионното
споразумение, се дължи от Министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията като „Първоначален концедент" на
кредиторите и Концесионера, независимо от
възлагането, новацията или прехвърлянето на
Концесионното споразумение.
Както вече споменахме, имаме опасения по отношение на Отбелязваме и надлежно
прага на Събитието за обезщетяване, тъй като е доста разгледаме Вашето искане.
висок, като се има предвид международната практика.
Кредиторите вероятно също ще бъдат загрижени за тези
прагове, тъй като кредитополучателят ще трябва да поеме
въздействието на тези събития за значителен период от
време и за значителна сума. Бихме искали Концедентът да
преразгледа използването на времевия праг и въздействието
върху Концесионера. За да съдействаме, предлагаме
изменения на Концесионното споразумение, за да се отрази
този въпрос и молим Концедентът да потвърди, че тези
изменения ще бъдат включени в преработеното
Концесионно споразумение.
14.3.4

9.

Изменение на чл. 34.2 както е посочено по-долу.
34.2 Ограничения
Концесионерът има право на Възстановяване след
като съответният минимален праг на събитието за
обезщетяване е спазен или надвишен (при условие,
че съответният минимален праг на събитие за
обезщетяване е приложим само веднъж през срока на
концесията като кумулативна обща сума за всички
съответни събития за обезщетяване), и което води
до:
увеличение на капиталовите разходи; допълнителни
капиталови разходи; увеличение на оперативните разходи;
допълнителни оперативни разходи; и/ или Загуба на Общи
14
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приходи от Концесията (включително във всеки отделен
случай размера на съответната част от Минималния праг на
събитието за обезщетяване) като пряка последица от (a)
единично Събитие за обезщетяване или (b) поредица от
Събития за обезщетяване
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