ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Летищни дейности и Летищни услуги
ОТГОВОРНОСТ НА КОНЦЕСИОНЕРА
1. Безопасна и сигурна експлоатация на Летището (без дейностите на Държавните
ползватели), в съответствие с предложеното с Офертата.
2. Дейности, услуги и поддържане на Летището, в съответствие с Офертата и свързаните с
него Удостоверение за Летището, Лиценз за Летищен оператор и всички относими
Разрешения и съгласия, в съответствие с правилата на Европейския съюз и Европейската
агенция за авиационна безопасност (EASA), включително, но не само (както могат да
бъдат изменяни или заменяни впоследствие):
a. Регламент (ЕС) № 139/2014 на Комисията за определяне на изисквания и
административни процедури, свързани с летища, съгласно Регламент (ЕО) №
216/2008 на Европейския парламент и на Съвета;
b. Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018
година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за
създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за
изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010,
(ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) №
216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на
Съвета;
c. Регламент (ЕС) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно
общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване;
d. Регламент (ЕО) № 272/2009 на Комисията за допълване на общите основни
стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, определени в
Приложението към Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на
Съвета;
e. Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/1998 на Комисията от 5 ноември 2015
година за определяне на подробни мерки за прилагането на общите основни
стандарти за сигурност във въздухоплаването;
f.

Спецификация за сертифициране на ЕАSA CS-ADR-DSN, винаги в най-новата
актуална версия;

g. Приемливи начини за съответствие на летища (AMC) на ЕАSA и материали с
инструкции, винаги в най-новата актуална версия, включително всички поправки;
h. Всички други документи на ЕС и ЕАSA, които се отнасят до или са свързани с
безопасни и законосъобразни дейности, услуги и функции на Летището,
поддържането на свързаните с него Удостоверение за Летището, Лиценз за
Летищен оператор и всички относими Разрешения и съгласия, и Концесионерът
като регистрирано търговско дружество и неговия персонал, вкл. целия останал
персонал, работещ на Летището по договори, концесии, поръчки или други
подобни, издадени или приети от Концесионера.
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Трябва да се разбира, че гореописаното включва всички изменения, допълнения,
замествания или новосъздадени във всеки даден момент свързани документи, в найактуалната им версия, за Срока на Концесията.
3. Дейностите, услугите и поддържането на Летището, в съответствие с Офертата и
свързаните с него Удостоверение за Летището, Лиценз за Летищен оператор и всички
относими Разрешения и съгласия да бъдат в съответствие с правилата на
Международната организация за гражданска авиация (ICAO), когато законът, правилата
и разпоредбите на България и ЕС не съдържат уредба или са по-малко строги,
включително, но не само:
a) Анекс 1 - Лицензиране на персонал
b) Анекс 2 - Правила във въздуха
c) Анекс 4 - Аеронавигационни карти
d) Анекс 5 - Мерни единици
e) Анекс 9 - Подпомагане / улесняване управлението на летището
f) Анекс 12 - Търсене и спасяване
g) Анекс 10 - Аеронавигационни телекомуникации
h) Анекс 14 - Летища
i)

Анекс 15 - Аеронавигационни информационни услуги

j)

Анекс 16 - Защита на околната среда

k) Анекс 17 - Сигурност
l)

Анекс 18 - Безопасно транспортиране на опасни стоки по въздуха

m) Анекс 19 - Управление на безопасността
n) Doc 8973 - За тесен кръг: Ръководство за авиационна сигурност
o) Doc 8991 - Ръководство за прогнозиране на въздушното движение
p) Doc 9137 - Ръководство за летищни услуги
q) Doc 9157 - Ръководство за проектиране на летището
r) Doc 9184 - Ръководство за планиране на летището
s) Doc 9284 - Технически инструкции за безопасни превози на опасни товари по
въздуха
t)

Doc 9375 - Ръководство за обучение за опасни товари

u) Doc 9476 - Ръководство за системи за насочване и контрол на движението по земя
(SMGCS).
v) Doc 9481 - Инструкции за спешно реагиране при инциденти с въздухоплавателни
средства, включващи опасни товари
w) Doc 9636 - Международни знаци с указания за лица, намиращи се на летища и
морски терминали
x) Doc 9774 - Ръководство за сертифициране на летища
y) Doc 9829 - Инструкция за балансиран подход към управлението на шума от
въздухоплавателни средства
z) Doc 9859 - Ръководство за управление на безопасността (SMM).
aa) Doc 9870 - Ръководство за предотвратяване навлизане на пистата за излитане и
кацане
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bb) Doc 9884 - Инструкция за такси за емисии от въздухоплавателни средства,
свързани с качеството на въздуха в района
cc) Doc 9889 - Ръководство за качество на въздуха на летището
dd) Doc 9911 - Препоръчителен метод за изчисляване на шумови контури около
летища
ee) Doc 9957 - Ръководство за подпомагане /улесняване/ управлението на летището
ff) Doc 9977 - Ръководство за доставка на самолетно гориво
gg) Doc 9984 - Ръководство за достъп до въздушен транспорт на хора с увреждания
hh) Cir 305 - Експлоатация на нови, по-големи самолети на съществуващи летища
ii) Cir 329 - Оценка, измерване и докладване състоянието на повърхността на
пистата
jj) Cir 315 - Опасности на места за авиационни произшествия
kk) Който и да е и всички други документи на ICAO, които се отнасят до или са
свързани с безопасни и законосъобразни дейности, услуги и функции на
Летището, поддържането на свързаните с него Удостоверение за Летището,
Лиценз за Летищен оператор и всички относими Разрешения и съгласия, и
Концесионерът като регистрирано търговско дружество и неговия персонал, вкл.
целия останал персонал, работещ на Летището по договори, концесии, поръчки
или други подобни, издадени или приети от Концесионера.
Трябва да се разбира, че гореописаното включва всички изменения, допълнения,
замествания или новосъздадени във всеки даден момент свързани документи, в найактуалната им версия, за Срока на Концесията.
4. Отговорностите на Kонцесионера, в съответствие с Офертата включват, но не са само:
a) готовност за експлоатация на Летището и за предоставяне на услуги, определени
в Ръководствата за услуги на летището на (Airport Services Manuals) на ICAO,
включително:
i.

Експлоатация, поддръжка и навременна подмяна на всички съоръжения
на Обекта на Концесията;

ii.

Инспекции и изпитвания на настилките на Летището;

iii.

Наземни и по време на полет проверки на визуални средства;

iv.

Съоръжения и дейности при неблагоприятни климатични условия;

v.

Намаляване на опасността от птици;

vi.

Управление и безопасност на пероните;

vii.

Контрол на шума на земята;

viii.

Зониране на Летището и контрол и разчистване на препятствия;

ix.

Управление на произшествия и инциденти с въздухоплавателни средства,
съгласувано с компетентния орган;

x.

Авариен план за Летището; и

xi.

Авариен контролен център на Летището.

b) Система за управление безопасността на Летището в съответствие с ICAO Анекс
19 и Doc 9859, за постигане и поддържане на сертификация по EN ISO 45001
(бивш 18001).
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c) Услуги ARFF, включително услуги при катастрофи, пожарогасене, спасяване при
пожари, търсене и спасяване, спешни медицински и парамедицински услуги на
Летището.
d) Управление на извънредни ситуации.
e) Здравни услуги.
f) Лицензиране на превозните средства и водачите им, на съоръженията за излитане
и кацане, оперативно поддържане на знания, процедури и експлоатационно
състояние на оборудването, с изключение на това за управлението на движението
по летателното поле, което е отговорност на Доставчика на аеронавигационни
услуги, според действащото Законодателство.
g) Слот-разпределение (в сътрудничество с отдела за слот-координация), планиране
и разпределение на изходите и летищните перони.
h) Подпомагане/улесняване на
i.

Наземно и перонно обслужване на въздухоплавателни средства, пътници,
багажи и товари (вкл. осигуряване на системи за перонен превоз на
пътници и багаж в съответствие с Ръководството за наземно обслужване
на IATA). Тези услуги също така включват, но не се ограничават до:
съхранение, снабдяване и доставка на авиационно гориво, доставка на
борден кетъринг (когато е приложимо), вътрешно и външно почистване
на въздухоплавателни средства и кондициониране на пилотската кабина и
пътническия салон на самолета, доставка на безмитни стоки и провизии,
изхвърляне на боклука и отпадъците от въздухоплавателните средства,
бутане и теглене на въздухоплавателни средства, установяване на ВС на
перонна стоянка и превоз на екипажи и пътници в защитените зони.

ii.

Експлоатация и поддръжка на оборудването и инфраструктурата за
улеснение и обслужване на полетите, включително, но не само, системите
за показване на информация за полетите, гишетата и системите за
чекиране, системите за багаж и багажните колички, системите за достъп
до въздухоплавателни средства, системите за сигурност и скрининг
(доколкото те не са обслужвани или са осигурени от други държавни
агенции), както и всички други системи, съоръжения и инфраструктура,
необходими за обработката на пътници, багаж, товари и поща или
всякакъв друг вид.

iii.

Разработване, експлоатация и поддръжка на системи за сортиране на
багаж.

iv.

Предоставяне на системи за за полетна експлоатация и за поддръжка на
екипажа.

v.

Обработка, контрол при чекиране и заминаване на пътниците и техния
багаж и/или карго (вкл. складиране) и трансфер на пътниците, техния
багаж или карго към и от въздухоплавателното средство;

vi.

Общи информационни услуги за пътниците и/или други лица, които
посещават Летището.

vii.

Екрани с информация за полетите и планиране и разпределение на гишета
на авиокомпаниите за чекиране, за да се позволи ефективното им
използване, вкл. предоставянето на оборудване на терминала за общо
ползване (CUTE).

viii.

Експлоатация и поддръжка на системите за качване и слизане на
пътниците, вкл. на превозните средства за отвеждане на пътниците при
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качване на самолети на отдалечени стоянки; качване и слизане на
пътници с увреждания и товарене и разтоварване на карго.
i)

j)

Търговски услуги на Летището, като:
i.

Храни и напитки

ii.

Банкови и услуги по обмен на валута

iii.

Реклами

iv.

Магазини за търговия на дребно и безмитни продажби

v.

Паркинги за Персонала, работещ на Летището, за пътниците и за други
лица, които посещават Летището в рамките на обичайната си дейност, и
предоставяне на услуги, свързани с паркирането на автомобили.

vi.

Потребителски стоки (безмитни или обмитени) и услуги за персонала и
пътниците на Летището и/или други лица, които посещават Летището,
осигуряване на адекватно обслужване на пътниците и посетителите по
всяко време на редовните търговски полети.

vii.

Предоставяне на адекватни офиси на авиокомпании и помещения за бекофиси, вкл. санитарни възли и съблекални за всички останали оператори
на Летището, като например, но не само: летищна полиция (включително
гранична полиция и митници), агенти по наземно обслужване, спедитори,
наематели на търговски обекти за хранене и търговия на дребно.

viii.

Поддържане на офис помещения , предоставени за нуждите на собствен
Персонал, както и на всички други заинтересовани страни, компании и
агенции, които работят на Летището, вкл., но не само тези за извършване
на дейностите на Държавните ползватели.

Управление на околната среда и съоръженията.
i.

Обща поддръжка на Обекта на Концесията. Доставка, изграждане,
монтаж, подмяна, подновяване, поддръжка и всяка друга необходима
техническа дейност, за да се осигури напълно функционален, безопасен,
сигурен и чист експлоатационен статус на всички сектори и елементи на
Летището, съответстващи на изискванията за капацитет на авиационните
дейности.

ii.

Поддържане и почистване на летателното поле и осигуряване и
поддръжка на системите и знаците по него, вкл. осветление на перони,
пътеки за рулиране и писта за кацане и излитане, вкл. елементи като ASMGCS (Advanced Surface Movement Guidance and Control System) и AVDGS (Advanced Visual Docking Guidance System), с изключение на
всички системи за въздушна навигация и метереологично оборудване,
които може да са собственост/ да се управляват и поддържат от друга
страна, като ДАНО.

iii.

Експлоатация, поддръжка и почистване на всички обществени и с
ограничен достъп зони на всички летищни съоръжения (вкл. тоалетни и
съответни съоръжения и оборудване за измиване) и събиране и
отстраняване на всички боклуци и отпадъци на Летището. Експлоатация
на Системата за управление на околната и социална среда в съответствие
с изискванията на Схемата на ЕС за управление по околна среда и одит
(Eco-Management and Audit Scheme – "ЕС EMAS") и Приложимите Е&S
стандарти, вкл. сертифициране и непрекъснато поддържане на
сертификатите.
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iv.

Обща експлоатация и поддръжка на Летището, вкл. пътнически
терминали, зелени площи (вкл. услуги за озеленяване), пътища, паркинги
за автомобили (вкл. знаци за трафик и обслужване).

v.

Събиране на отпадни води (вкл. оттичащи се повърхностни води) и
пречистването им.

k) общи административни и управленски функции, необходими за дейностите на
Летището, като например фактуриране и осчетоводяване, както и избор на
доставчици, снабдяване и доставки.
l)

осигуряване и управление на данни за Летището, без да се включват данни,
свързани с Аеронавигационното обслужване; предоставяне на информация за
полетите, както на Летището, така и извън него, за пътниците и ползвателите на
Летището.

m) управление и администриране на персонала, нает от Концесионера, разрешителни
и контрол на достъпа за целия персонал в охраняемата зона на Летището.
n) координиране на всички дейности на Летището, вкл. създаване и администриране
на всички координационни комитети за Ползвателите на Летището, регулаторите
и заинтересованите страни.
o) развитие на маркетинга и маршрутите на Летището, заедно с oтдела за слоткоординация, за разпределяне на слотове.
p) връзки с обществеността, работа с пресата и общи комуникационни функции.
q) административни функции и изготвяне на статистически данни за представяне на
Концедента (съгласно задълженията на Концесионера за докладване по
настоящия Договор).
r) изпълнение на всички функции на Летищна администрация съгласно чл. 48а, ал.
3 от ЗГВ.
s) получаване и подновяване за целия Срок на Концесията на:
i.

Удостоверението за Летището;

ii.

Лиценза за Летищен оператор;

iii.

единния сертификат за Летищен
Регламентите за летищата;

iv.

удостоверение за експлоатационна годност на светотехническата система
за кацане (СТС) и удостоверение за одобрение на организация за
поддръжка за СТС

v.

Лицензите за оператор по наземно обслужване за Дейностите по наземно
обслужване, посочени в чл. 48д, ал. 3, т. 2 – 7 от Закона за гражданското
въздухоплаване, и съответните удостоверения за експлоатационна
годност на системи и съоръжения за наземно обслужване.

оператор

и

летище,

съгласно

5. Всяка друга услуга, обичайно предоставяна на международни летища или необходима за
безопасна и непрекъсната експлоатация на Летището, която не е дейност на Държавните
ползватели, в съответствие с Офертата.
6. В отговорността на Концесионера са включени и елементи на Визуалните
аеронавигационни средства на Летището (включително, но не само, всички елементи на
системата за осветление на летателното поле: напр. светлини, осветени и неосветени
знаци, маркировки, визуални помощни средства за кацане PAPI и VASI, A-VDGS, и т.н.)
и всички осветителни тела за препятствия на и извън Летището.
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