№
Въпрос
1. Моля да потвърдите, че макар и да не разполагате с налични
доказателства относно изпълнение на условието (съгласно
отговора по т. 1 от Q&A_28.12.2018), поставено в Разрешение за
ползване СТ-12-57/04.02.2005, това условие е било изпълнено, а
именно СО своевременно е учредила надлежно възмездно право на
строеж върху недвижими имоти, частна общинска собственост, в
полза на Електроразпределение Столично ЕАД във връзка с
частично изместване на електропровод ВЛ 20кV Луна.

2. Моля представете скици с разположение на ЖП линията на „Манти
Ко“ ООД и на индустриалния ЖП клон на Летище София, както и
скица, показваща през кои имоти преминава ЖП-линията на клона.
3. Възможно ли е концедентът да осигури учредяване на сервитут за
преминаване през имота и ЖП линията на „Манти Ко“ ООД за
целия срок на Концесионния договор с цел осигуряване на достъп
на концесионера до публичната ЖП инфраструктура за срока на
Концесионния договор?
4. Във връзка с информацията, която трябва да бъде предоставена по
отношение на ключовия персонал (ръководните позиции), моля да
потвърдите следното:
(i) съгласно Приложение 3, част 1, точка 3, подточка (б) от
Документацията за концесията Участниците трябва да предоставят
със Заявлението единствено списък на лицата, които се предлага да

Отговор
От екзекутивната документация на частично изместване на
електропровод ВЛ 20кV Луна бе видно, че стълбовете на
електропровода не засягат частни имоти, а са разположени в
обслужващия земеделски път – общинска собственост. Във връзка с
ограничителните условия по приключване на процедурите за
учредяване възмездно право на строеж върху недвижими имоти-частна
общинска собственост, записани в разрешенията за ползване на
строежите, още преди назначаване на ДПК бяха отправени писма от
името на МТС – ГД ГВА до кмета на Столична община за
предприемане действия за издаване на документи за отстъпено право
на строеж за цитираните строежи (07-00-02/21.11.2003) и до министъра
на енергетиката и енергийните ресурси, с молба за учредяване право
на строеж на основание чл. 62, ал. (1) от Закона за енергетиката (04-198185/23.12.2003). Министерството на енергетиката и енергийните
ресурси на основание чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката отправи
предложение (с писмо 9101/22/09.01.2004) до Столична община да
учреди на „Електроразпределение – столично“ ЕАД възмездно право
на строеж върху земята, частна общинска собственост, върху която е
изградено електроенергийното съоръжение. Съответните документи
бяха внесени в Столична община за процедиране. За резултата от
проведените действия, не сме уведомени.
Прилагаме схема на частните имоти, през които преминава ЖП
линията. Със скици на имотите, частна собственост, не разполагаме.
Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Информационната зала – Приложение 30.14.
„Летище София“ ЕАД ползва релсовия път, находящ се в имот
собственост на „Манти Ко“ ООД, въз основа на сключен договор (№
100-Д-196/10.05.2018 г.) със срок на действие до месец май 2019 г.
Информацията е налична за преглед във Физическата секция на
Информационната зала – Приложение 3.122.
Потвърждаваме разбирането ви и по двете точки, i) и ii). Моля вижте
и отговор № 3031, публикуван на 13.12.2018 г. в Обобщаващата
таблица с въпроси и отговори.
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бъдат назначени на ръководни позиции (който да включва имена,
образование, квалификация, заемани длъжности, стаж) и не се
изискват никакви други документи или допълнителна информация
във връзка с ключовия персонал (ръководните позиции) за целите
на Заявлението (например автобиографии или документи, или
информация, удостоверяващи придобитото образование и/или
професионален опит); и
(ii) съгласно Приложение 4, част 1, раздел 2, буква "A", точка 4,
подточка (а) от Документацията за концесията Участниците трябва
да прикачат към Офертата единствено подробни автобиографии на
минимум 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
шестте области на компетентност, посочени в Документацията за
концесията, и не се изискват никакви други документи или
допълнителна информация във връзка с ключовия персонал за
целите на Офертата (например списъци или документи, или
информация, удостоверяващи придобитото образование и/или
професионален опит).
5. Моля потвърдете, че за всеки участник (независимо дали е
консорциум или не), общата максимална отговорност на
Акционерите и Третите лица (ако има такива) съгласно
ангажиментите по Приложения 11a, 11b и 11c към Концесионния
договор, е ограничена до Максималния размер на отговорността
(т.е. до 200 милиона лева).
6. С ваш отговор Q&A_12.11.2018_2 по т. 21 сте потвърдили, че в чл.
5.1.3. от проекта на Договора за концесия "Има грешка във второто
изречение, където думата „Концесионерът“ трябва да бъде
променена на „Концедентът“. В последния публикуван Проект на
концесионен договор, изменен с Решение № РК-6 от 20.12.2018 г.,
обаче не е направена посочената техническа корекция. Моля да
предприемете необходимите действия за отстраняване на тази
грешка в чл. 5.1.3. от Концесионния договор.
7. Молим за изясняване на Член 7.1 от Документацията за концесията.

Максималният размер на солидарната отговорност важи за
Акционерите и за Третото лице, предоставящо финансови
възможности, и е ограничена до 200 млн. лв., докато Третото лице
Летищен оператор има отделна отговорност, еквивалентна на сумата,
която би била предоставена като собствен капитал. Моля направете
справка и с отговорите, публикувани на 21 януари.
Грешката ще бъде поправена във версията, която ще бъде подписана.

Законът за концесиите изисква Заявлението и Предложението да бъдат
представени под формата на електронен документ, подписан с
1. Какво означава изискването Заявлението и Офертата да се електронен подпис. Въз основа също на Закона за електронните
представят […] „под формата на електронен или машинно-четим документи и електронните удостоверителни услуги и Регламент (ЕС)
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документ“. Разбираме, че всички документи са или могат да бъдат № 910/2014), електронен документ не означава отпечатан на хартия и
отпечатани, подписани ръчно и след това сканирани като pdf. Дали след това сканиран документ – той трябва да бъде създаден и подписан
това е достатъчно или в текстът в pdf(сканиран) също трябва да директно в електронна форма.
може да се търси с функцията за търсене на текст на pdf-програма?
Моля направете справка и с нашия отговор, публикуван на 27.8.2018
2. Моля потвърдете дали е необходимо или поне възможно г., където поясняваме, че Заявлението и Предложението се подписват
попълнените Образци A, C, E.1 и E.2 и Образците към Офертата от с електронни подписи в съответствие с Член 7.1(а) от Документацията
A до D да не бъдат отпечатани и да не са подписани ръчно от за концесията и чл. 89 ал. 2 от Закона за концесиите. Придружаващите
представителите на Участника, а да бъдат подписани само с документи, които трябва да бъдат приложени съответно към
електронния подпис на Участника, тъй като ще бъдат изготвени в Заявлението и Предложението, включително декларациите,
Word или в pdf формат (не сканирани, но директно конвертирани представени под формата на Образци С, Е.1 и Е.2 в Приложение 3, част
от Word-файла) и записани на устройството с електронна памет.
1 от Документацията за концесията, могат да бъдат подписани ръчно,
сканирани като PDF документи и сканираните копия заверени с
Разбираме, че всички документи, подписани от Трети лица, следва електронен подпис.
винаги да се подписват ръчно, да се сканират (под формата на pdf
файлове) и да се заверят за автентичност с електронния подпис на Що се отнася до въпрос 2 и 3, повтаряме:
Участника. Нито един от тези pdf-сканирани документи не трябва
да се заверява с електронни подписи на Трети лица.
На въпрос 2: Да, би било приемливо документите да се подпишат само
с електронен подпис. Всъщност това е задължително по отношение на
3. Моля, потвърдете дали следната процедура за подписване на Заявлението (Приложение 3, част 1, Образец А) и Предложението
Заявлението и Офертата е приемлива:
(Приложение 3, част 3, Образец А). Автентичността на документите,
подписани от Трети лица, трябва да бъде заверена чрез електронния
i) Всички документи за кандидатстване (Образци A, C, E.1, E.2, F, подпис на Участника.
G, H) се попълват, отпечатват, подписват ръчно и заедно с всички
други придружаващи документи (напр. споразумения между Трети На въпрос 3: i) правилно (с изключение на Образец А от част 1 и част
лица и Участника съгласно точка 6.2, буква б), подточка i) от 3 от Приложение 3 – т.е. образците на Заявлението и Предложението);
Документацията за концесията; извлечения от регистъра, ii) правилно
доказващи правомощията за подписване на лицата, подписващи от
името на Трети лица; писма от банки, доказващи финансови
възможности и др.), се сканират в един файл в pdf формат, а този
един pdf файл се записва на устройство с електронна памет.
Същото се прави и с всички документи на Офертата (Образци от А
до D).
(ii) За да бъдат изпълнени изискванията, посочени в точка 7.1,
буква в) от Документацията за концесията (че Електронното
устройство за памет следва да съдържа и електронни изображения
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на документите под формата на pdf-файлове), разбираме, че в
допълнение към комбинираните pdf файлове, съдържащи всички
документи на Заявлението и всички документи на Офертата, се
изготвят и записват отделни сканирания pdf файлове, заверени за
автентичност чрез електронния подпис на Участника (напр. един
отделен pdf-сканиран файл за ръчно подписания Образец A, един
отделен pdf-сканиран файл за Образец С, един отделен pdfсканиран файл за Образец C и др.). Нито един от тези pdf-файлове
не трябва да се заверява чрез електронни подписи на Третите лица,
предоставящи финансови или технически възможности, на
институциите, предоставящи Образец H - Experience Raising
Financing Certificate, и като цяло не се изисква електронен подпис
на което и да е Трето лице (а само електронният подпис на
Участника).
8. Молим за разяснение дали списъкът, представляващ Част III.
Документи, приложени към Образец А Заявление, могат да бъдат
допълнени с други документи, които Участникът прилага в
Заявлението. Например може ли Участникът да включи текст, че
прилага актуално извлечение от регистъра, както и споразумения с
Третото лице, предоставящо финансов и технически капацитет,
декларациите по Образци E.1 и E. 2 от това Трето лице; писма,
удостоверяващи добро финансово състояние от банки, въобще
всички други документи, които Участникът прилага към
Заявлението, които не са посочени в стандартния списък на
документите в Образец А към Заявлението?

Всички документи и образци, които съгласно Документацията за
концесията трябва да бъдат представени със Заявлението, се прилагат
към него.
В случай, че се прилагат документи и формуляри, които не са изрично
посочени в проекта на Образец А-Заявление, но които съгласно
Документацията за концесията трябва да бъдат представени със
Заявлението, те се прилагат и описват в Заявлението.
Могат да бъдат включени и допълнителни документи, които не са
изрично изискуеми за прилагане към Заявлението.

9. Моля да направите следното уточнение във връзка с попълването Разбирането Ви е правилно, няма нужда да отговаряте на останалата
на Образец Е.2: Когато по отношение на Участника не са налице част от въпросите в случай, че на първия въпрос сте отговорили с „Не“.
основания за изключване и по първия въпрос за всяко основание за Във всички случаи обаче Образецът следва да бъде подаден.
изключване е посочен отговор "Не", то нашето разбиране е, че в
последващите уточняващи въпроси относно съответното
основание за изключване не е необходимо да се посочва или
дописва каквото и да е било, съответно да се остави празно
(непопълнено), както е в самия образец, без да се изтрива нищо.
Моля потвърдете дали това разбиране е правилно.
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