№
Въпрос
1
Моля, представете подробна разбивка на "Замразени пари" (5,023 хил.
лв. според годишния финансов отчет за 2017 г.), включително суми,
салда към юли 2018 г. и последният наличен статус за данъчна година
2018.
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Моля, представете разбивка на приходите и оперативните разходи в
сходен формат с този, използван във VDR 1.1.7 (EBITDA база) за 2018.
По отношение на предоставената разбивка на фиксираните и
променливите разходи (VDR 1.27), бихте ли могли да обясните
разликата между общите фиксирани и променливи разходи спрямо
общите оперативни разходи според годишния финансов отчет (разлика
от 118 хил. лева за 2015, 410 хил. лв. за 2016 и 269 хил. лв. за 2017,
съответно).
Във връзка с предоставената разбивка на разходите за персонал (VDR
7.4.1.1), можете ли да предоставите групиране на персонала по Дейност
("Дейност") за декември-17 (файл T2_12_2017.xlsx) и Януари-Юли
(файл T2_1-07_2018_NEW. xlsx) 2018 по същия начин, както вече е
представено за януари-ноември 2017 г. (файл T2_1-11-112017.xlsx).
Бихте ли могли да коментирате точния характер на разпределимите
разходи и тяхното разделяне по регулирани/нерегулирани дейности
(VDR 1.10.2.1 и 1.10.2.2). Към какво се отнасят и как могат да бъдат
проследени обратно до задължителните отчети и Бележката за
разгласяване, както е приложимо.
Моля, представете отчети за паричните потоци, сякаш компанията е
била частна собственост за периода 2015 - юли-18, както вече е
представено по отношение на отчета за приходите и разходите (VDR
1.1.7 EBITDA Base).
В Допълнение 8 от Документацията за концесията (VDR 5.9) е наличен
файл, който се нарича "Движими активи, които могат да бъдат закупени
или наети от концесионера", но списъкът включва недвижимо
имущество като земя, сгради, други. Моля, коментирайте дали
недвижимите активи от посочения списък са на разположение за
наемане/закупуване от концесионера или опцията се отнася само до
определени движими активи от този списък. Ако последното е в сила,

Отговор
9 хил. лв. – депозит по договор за изпълнение.
57 хил. лв. – доверителна банкова сметка за парична гаранция за
управлението (от изпълнителен директор и членове на съвета на
директорите).
2 894 хил. лв. – ЕСКРОУ сметки.
2 063 хил. лв. - депозити за обезпечаване на гаранции, издаден в полза
на IATA и Агенция митници
Информацията ще бъде допълнително предоставена за преглед в
Електронната секция на Информационната зала.
Разликата произтича от факта, че предоставената справка не включва
разходи за обектите извън обхвата на концесията.

Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Информационната зала - Приложение 7.4.11

Отговор на въпроса е предоставен с файл Q&A_3_05.10.18, т. 5

Участниците следва сами да изготвят своите изчисления на базата на
предоставената информация в информационната зала и поместена в
секцията „Въпроси и отговори”.
Движимите активи се състоят от всички движими вещи, собственост
на Настоящия оператор.
Движимите активи, могат да се наемат/закупят от концесионера в
съответствие с българското право, което урежда условията и реда за
извършване на подобни сделки от едноличните търговски дружества
с държавно участие в капитала и по-конкретно Правилника за реда за

моля да предоставите отделен списък за конкретните движими активи, упражняване правата на собственост на държавата в търговските
които са на разположение за наемане/закупуване от концесионера.
дружества с държавно участие в капитала.
Концесионерът ще може да избере дали да закупи или наеме даден
актив към Началната дата на Концесията. Стойността на избраните
активи ще бъде определена от независим оценител по време на
Преходния период, след което Концесионерът може да избере дали
да ги наеме, купи или да закупи необходимите му активи от другаде.
Актуален списък с активите, които Концесионерът ще може да
закупи или наеме ще бъде предоставен към Началната дата на
концесията..

