№
Въпрос
1. Отговор за справка Q&A_01.11.18_1 - 1
Благодарим за предоставените схеми.
Във връзка с предоставените схеми имаме следните допълнителни въпроси:
- въпреки, че не всички кабели на схемите 6 и 10 и 20кВ са означени с техните
дължини, тип, сечение, приемаме, че всички те са 3х1х185мм2 САХЕкТ. Това
коректно ли е? Бихте ли допълнили схемите с дължините и типовете кабели,
съответно сечения?
- От предоставената обща блок-схема на ел. захранване на 20кВ не става ясно
каква е предоставената мощност, идваща от нова ГРП на ЕЦ за УВД чрез извод
20кВ. Бихте ли потвърдили стойността на предоставената мощност, както и на
базата на какъв документ е гарантирана тя? Бихте ли предоставили въпросния
документ за преглед във виртуалната стая?
- Бихте ли потвърдили типа и дължината на захранващите кабели 20кВ към
Терминал 2, тъй като от предоставената обща блок-схема на ел. захранване на
20кВ не става ясно?
- Бихте ли потвърдили дали под "предоставена мощност" имате предвид
предоставена мощност според актуален договор с ЧЕЗ?
- Не сте предоставили еднолинейни схеми на уредби 0,4кВ за Терминал 1,
както и за Терминал 2 - съответно SS4 и SS1. Бихте ли ги предоставили във
виртуалната стая?
- Не сте предоставили еднолинейни схеми на уредби 20кВ за Терминал 2 съответно SS2 и SS3, бихте ли ги предоставили във виртуалната стая?
2. Отговор за справка Q&A_01.11.18_1 - 2
Данните са налични във физическата стая и могат да се прегледат на място. За
целта трябва да сме официално оторизирани от заинтересованото лице.
3. Отговор за справка Q&A_01.11.18_1 - 4
Данните са налични във физическата стая и могат да се прегледат на място. За
целта трябва да сме официално оторизирани от заинтересованото лице.
4. Отговор за справка Q&A_01.11.18_1 - 5
Каква е предоставената мощност от въздушна линия "Луна"? Договорът с ЕСО
ли е? Къде може да бъде видян?

Отговор
- Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Информационната зала –Приложение 5.7.5.3.5.1.
Всички кабели средно напрежение са означени с техните дължини,
тип и сечение.
- Съгласно указанията на ЧЕЗ Разпределение България и
споразумителен протокол с ДП РВД предоставената мощност по
този извод е аналогична на захранването от Искър-Индустрия, тъй
като се резервират взаимно.
- Типът и дължината на захранващите кабели 20 кВ към Терминал 2
са показани в Приложение 5.7.5.3.5.1.
- Да, потвърждаваме.
- Наличните схеми на уредби 0.4 кВ за Терминал 1 са предоставени
в Приложение 5.7.5.3.6. от сканираните проекти. Еднолинейни
схеми на уредби 0.4 кВ и 20 кВ за Терминал 2 са показани в
Приложение 5.7.5.3.6.1, което е налично за преглед в Електронната
секция на Информационната зала.

Да, потвърждаваме.
Да, потвърждаваме.
Предоставената мощност е от 230 kW, съгласно Споразумение
06/08.07.2005 г. по действащия договор с „Електроразпределение Столично“ ЕАД - № 1185/09.01.2004 г.
Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Информационната зала – Приложение 5.7.5.3.7.
1

5. Бихте ли да предоставите графичен чертеж, който съдържа информация за
физическото местоположение на всички подстанции, трансформаторната
станция и свързващите кабели СрН/НН, които доставят захранване на
Терминал 1 и Терминал 2 в подходящ мащаб и формат dwg. Ако този формат
не е наличен, тогава графиката на PDF би била достатъчна.
6. По отношение на отговор на въпрос Q&A_31.10.18_2 - 62
Кога се очаква да бъде одобрен бизнес планът на летище София 2019 г.? Може
ли да се потвърди, че копие ще бъде на разположение във VDR?

Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Информационната зала – Приложение 5.7.5.3.8.

След утвърждаване от Съвета на директорите на „Летище София“
ЕАД изготвеният Бизнес план се представя в МТИТС за одобрение.
Копие на Бизнес план 2019 г., би могъл да бъде на разположение във
VDR, след одобрението му през 2019 г.
7. Моля да предоставите отново за преглед Приложение 7.30 Изпълнени Приложенията са налични в Електронната секция на
предписания на Инспекция по труда съгласно протоколи за извършена информационната зала в zip формат.
проверка и Приложение 7.31 Програмите за здравословни и безопасни условия
на труда за 2017 и 2018 години във формат, позволяващ преглед, тъй като
понастоящем не се отварят.
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