#
1 BG

2 BG

Въпрос

Отговор

Моля потвърдете, че българско търговско дружество –
индивидуален участник (т.е. не Проектно дружество,
учредено от консорциум), учредено през 2016 г., което
не е извършвало дейност до подаване на оферта в
концесионната процедура и което, към датата на
подаване на заявлението за участие има обща нетна
стойност поне 200,000,000 (двеста милиона) евро под
формата на парична вноска в капитала (и без никакви
задължения), доказано с неодитиран междинен
финансов отчет за период от 2018 г. и с декларация за
верността на отчета, отговаря на условието за участие,
посочено в Приложение 3: „Съдържание на
заявленията и офертите“, Част 1: „Заявление“, точка 4
„Документи, доказващи финансови възможности“,
буква (а) „Нетна стойност на участника“ от
Документацията за концесия, независимо, че от
учредяването си до момента на подаването на
офертата не е имало обща нетна стойност от поне
200,000,000 евро, т.е. дружеството е било „спящо
дружество“ до момента на подаване на оферта в
концесионната процедура, но има изискуемата обща
нетна стойност към момента на подаване на офертата.

Както е посочено в Приложение 3, Част 1, Раздел 4,
параграф (a), т. (i) от Документацията за Концесията,
индивидуален Участник трябва да има Обща нетна
стойност равна поне на 200,000,000 евро за всяка от
последните три пълни финансови години. Участник,
който няма Обща нетна стойност равна поне на
200,000,000 евро за всяка от последните три пълни
финансови години, няма да отговаря на този критерий.

Съгласно чл. 38(2) от Директива 2014/23/ЕС,
концедентът има право да изисква солидарна
отговорност от трето лице, само когато с
възможностите на това трето лице се доказва
финансово и икономическо състояние на участника,
но не и когато с възможностите на това лице се
доказват други изисквания, поставени от концедента в
концесионната процедура. Разпоредбата на чл. 38(2)
от Директивата е императивна и не допуска

Както е посочено в Приложение 3, Част 1, Раздел 4,
параграф (а) и параграф (b) от Документацията за
концесията,
изискванията
към
финансовите
възможности на участниците са: (а) нетна стойност на
активите и (b) опит при набиране на средства. Опитът
при набиране на средства изрично е посочен като
способност
за
финансиране
на
проект
в
инфраструктурния сектор, и като такъв безспорно
представлява
изискване
към
финансовото
и
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разширяване на кръга на солидарната отговорност.
Този принцип е съответно отразен и в чл. 63, ал. 3 от
Закона за концесиите. Предвид горните императивни
норми
на
европейското
и
българското
законодателство в областта на концесиите, моля
потвърдете, че условието за участие, поставено в
Приложение 3: „Съдържание на заявленията и
офертите“, Част 1: „Заявление“, точка 4 „Документи,
доказващи финансови възможности“, буква (б) „Опит
при набиране на средства“ от Документацията за
концесия,
не
представлява
изискване
към
финансовото и икономическо състояние на
участниците (което изискване е част само от б. „а“ –
обща нетна стойност) и поради тази причина, ако
участник доказва опит в набиране на средства с
възможностите на трето лице, то това трето лице не
носи солидарна отговорност с концесионера за
изпълнение на договора за концесия.

икономическо състояние на икономическите оператори.
Член 38 параграф 2 от Директива 2014/23/ЕС е
транспониран в чл. 63 от Закона за концесиите. По
отношение на солидарната отговорност на трето лице
предоставящо възможности във връзка с изискване за
финансово състояние, разпоредбата на Директива
2014/23/ЕС не е императивна, а създава само
възможност за възлагащия орган. Чл. 63 ал. 3 от Закона
за концесиите изрично изисква такова трето лице да
отговаря солидарно с концесионера за изпълнението на
концесионния договор

Законът за концесиите (в чл. 20, ал. 3, чл. 21, ал. 5, чл. Моля вижте отговора на въпрос 2 по-горе.
22, ал. 5, чл. 63, ал. 3 от ЗК) и Директива 2014/23/ЕС (в
чл. 38, пар. 2, чл. 42, пар. 4 и 5 от Директивата)
предвиждат изрично и изчерпателно случаите, когато
едно трето лице може да носи отговорност заедно с
концесионера за изпълнение на концесионния
договор. Тези разпоредби са императивни и не
допускат разширяване на кръга на случаите, когато
трети лица могат да носят отговорност (разделна или
солидарна, пълна или частична) заедно с
концесионера за изпълнение на концесионния
договор. Предвид горните императивни норми на
европейското и българското законодателство в
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областта на концесиите, моля потвърдете, че ако
участник доказва опит в набиране на средства с
възможностите на трето лице, то това трето лице не
носи нито пълна солидарна отговорност, нито
ограничена солидарна отговорност за изпълнение на
договора за концесия, включително не е допустимо да
носи отговорност по корпоративна гаранция съгласно
Приложение 11в към Концесионния договор.
4. BG

Установяваме, че съществува несъответствие между
клауза 6.2 от Документацията и съдържанието на
Приложение 11б - Ангажимент на третото лице към
Концесионния договор. В тази връзка молим: (1) Да
потвърдите тълкуването, че отговорността на Трето
лице Летищен оператор (което няма да бъде нито член
на консорциум, нито акционер в проектното
дружество): а) ще е свързана единствено с изпълнение
на функциите на Летищен оператор; и б) ще е
ограничена
до
размера
на
предоставената
корпоративна гаранция съгласно Приложение 11б. (2)
Да поясните дали Третото лице Летищен оператор ще
носи отговорност: а) директно към Концедента; или б)
директно
към
Концедента
ще
отговаря
Концесионерът, а Третото лице Летищен оператор ще
отговаря към Концесионера при условията на
сключения между тях договор.

Молим вижте Въпроси и отговори, публикувани на
26.07.2018 г. (Въпроси 1 и 2) и на 27.07.2018 г. (Въпрос
7). Третото лице Летищен оператор е солидарно
отговорно заедно с Концесионера към Концедента за
изпълнението на съответните задължения по
Концесионния договор, свързани с Функциите,
подкрепяни от Третото лице, като тази отговорност е
ограничена до корпоративната гаранция, която следва да
бъде предоставена на Концедента чрез подписването на
Ангажимента на Третото лице във формата на
Приложение 11б.

