№
Въпрос
Отговор
1. Моля да предоставите разбивка на приходите (поотделно за Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
категориите приходи от летищни такси, приходи от търговска Информационната зала – Приложение 2.24.
дейност, приходи от услуги, свързани с авиацията) и оперативните
разходи по валути (лева, евро, долар, швейцарски франк, други) за
периода 2016, 2017 и 2018 (9М)
2.

От отговора, публикуван на 27.11.2018 г. разбираме, че предстои да се Молим да имате предвид, че въпросът ще бъде обсъден при планираните
въведат промени в Документацията за концесията и в проекта на изменения на проекта на Концесионния договор и Документацията за
Концесионен договор по въпроси от съществено значение, като концесията.
солидарната отговорност на акционерите и на третите лица към
Концедента. Липсата на яснота относно характера, обхвата и
конкретните параметри на очакваните изменения прави невъзможен
анализа на тези важни въпроси и техния потенциален ефект, съответно
подготовката на офертите на участниците е значително забавена.
Освен това, след публикуване на промените, на участниците ще бъде
необходимо допълнително време за техния анализ и отразяване в
офертите, както и за взимане на съответните корпоративни решения
за структурата на участие в процедурата. С оглед на тези
обстоятелства, молим за допълнително удължаване на срока за
подаване на оферти с минимум 2 (две) седмици, т.е. най-рано до
12.02.2019 г.

3.

Относно Приложение 3 (Съдържание на заявленията и офертите), Част
1 (Заявление), Раздел 3(b) от Документацията за концесията, която
предвижда изисквания за издаване на Лиценз за летищен оператор
съгласно българското законодателство: Тези изисквания са
предвидени в чл. 48г, ал. 2, точки 2 и 3 от ЗГВ и чл. 34 и 35 от Наредба
20 от 24.11.2006 г. на министъра на транспорта за удостоверяване
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.
В
тази
връзка
бихте
ли
пояснили:

По т. 1 и т. 2:
Информацията и документите, които ще бъдат представен в рамките на
Процедурата от Участника, който ще бъде определен за Концесионер,
няма да бъдат признати и взети под внимание в процедурата за издаване
на Лиценза за Летищен оператор.
Процедурата по издаване на лиценз за летищен оператор е отделна от
процедурата за избор на Концесионер.
Кандидатът за лиценз за летищен оператор ще бъде избраният
Концесионер, който следва да представи всички изискуеми документи
по Наредба 20, които ще се оценяват към датата на подаване на
съответното заявление.

1. Ако Участник възнамерява да докаже, че отговаря на изискванията
1

за обща нетна стойност и опит при набиране на средства чрез
възможностите на Трето лице, както е предвидено в чл. 63 от Закона
за концесиите, и представи изискуемите финансови документи за това
Трето лице, тогава изисква ли се отделно представяне на документи,
доказващи финансовото състояние на самия Участник за покриване на
изискванията за издаване на Лиценз за летищен оператор съгласно чл.
48г, ал. 2, точка 2 от ЗГВ и чл. 34, точка 1 от Наредба 20 от 24.11.2006
г.?

4.

2. Ако Участник възнамерява да докаже, че отговаря на изискванията
за оперативен опит чрез възможностите на Трето лице, както е
предвидено в чл. 63 от Закона за концесиите, и това Трето лице
подпише Приложение 11b Ангажимент на Трето лице Летищен
оператор и това Трето Лице представи към Заявлението списък на
лицата, които се предлага да бъдат назначени от това Трето лице на
ръководни позиции, които ще отговарят за управлението и
експлоатацията на Летището, тогава изисква ли се самият Участник да
представи към Заявлението списък на лицата, които се предлага да
бъдат назначени от Участника на ръководни позиции, които ще
отговарят за управлението и експлоатацията на Летището, съгласно
чл. 48г, ал. 2, точка 3 от ЗГВ и чл. 34, точка 2 от Наредба 20 от
24.11.2006 г.?
Относно Клаузи 6.2 (а) и (b) от Документацията за концесията и Бихме препоръчали във всички случаи да бъдат представени отделни
възможността, предоставена на Участника да докаже изпълнение на документи.
което и да е от изискванията относно техническите способности и/или
финансовото и икономическо състояние чрез възможностите на Трето
лице/Трети лица, както е предвидено в чл. 63 от Закона за концесиите:
Според Клауза 6.2(b)(i) от Документацията за концесията ако
Участникът използва тази възможност, тогава той трябва да представи
споразумение 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. Ако Участникът
възнамерява да докаже изпълнението на изискванията относно
финансовото и икономическо състояние и/или техническите
2

способности чрез възможностите на едно и също Трето лице, тогава
достатъчно ли е представянето на един едностранен писмен
ангажимент/договор с това Трето лице, доказващ предоставянето на
разположение на Участника както на ресурсите относно финансовото
и икономическо състояние, така и на ресурсите относно техническите
способности, или Участникът трябва да представи два отделни
едностранни писмени ангажимента/договора с това Трето лице – един
за предоставянето на разположение на Участника на ресурсите
относно финансовото и икономическо състояние и един за
предоставянето на разположение на Участника на ресурсите относно
техническите способности.
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