.

No Въпрос
1 Копия от всички заеми, кредитни линии и други договори за кредит,
включително държавна помощ, гаранции и всички други видове
подкрепа, записи на заповед, менителници и други подобни; както
и копия на всички споразумения, предвиждащи одобрение,
отрицателни залози или други условия по отношение на
финансирането на Летище София, както и всички изменения на
съществуващите към датата на това искане документи и правни
инструменти

Отговор
„Летище София“ ЕАД няма към настоящия момент по отношение
на финансирането кредитни линии и договори за кредит и всички
останали изброени във въпроса документи.

2

Материални известия, предоставени от кредитори във връзка с „Летище София“ ЕАД няма материални известия, предоставени
финансова задлъжнялост по отношение на Летище София
от кредитори във връзка с финансова задлъжнялост .

3

Копия от всички залози и каквато и да е друга охрана (застраховки?) „Летище София“ ЕАД няма залози и каквато и да е друга охрана
над Летище София като цяло и / или някой от неговите активи
(застраховки).

4

Копия от всички други финансови договорености като финансов
лизинг на Летище София
Описание и копия на споразумения, отнасящи се до задбалансови
активи или пасиви, включително финансови инструменти и
договорености, свързани с експозиции в чуждестранна валута или
лихвени експозиции

5

6

„Летище София“ ЕАД няма финансови договорености като
финансов лизинг.
„Летище София“ ЕАД няма споразумения отнасящи се до
задбалансови активи и пасиви, включително финансови
инструменти и договорености, свързани с експозиции в
чуждестранна валута.

Информация и документи за преструктуриране на всякакви заеми и „Летище София“ ЕАД няма документи за преструктуриране на
други финансови споразумения, както и за неизпълнение / такси всякакви заеми и други финансови споразумения, както и за
(възможни и съществуващи) във връзка с тях
неизпълнение във връзка с тях.

7

8

Свидетелства за тежести от всички съответни регистри, Нe e налична информация за вписвания на особени залози по партидата
включително актуализиран сертификат, издаден от Регистъра на на „Летище София“ ЕАД. Ще бъде подадено заявление за издаване на
сертификат.
особените залози
Моля, предоставете информация за правата на интелектуална и
индустриална собственост, необходими и изисквани за
концесионните операции. Съответното допълнение 9 към
концесионното споразумение все още не е качено във виртуалната
стая за данни, както е посочено в предишния отговор за пояснение

По отношение имотите предмет на концесия – публична държавна
собственост не са налични удостоверения за вещни тежести.
Регистрацията на марката SA е осъществена през 2007 г., за която
Летище София“ ЕАД има издадени от Патентното ведомство:
Свидетелство за марка рег. № 07465Y национална марка в България (за
класове стоки и услуги 35,36,39,41 посочени описателно към марката).
Регистрацията е подновена за срок до 16.09.2018 г.
Към настоящия момент „Летище София“ ЕАД е в процес на
подновяване на регистрацията на търговската марка за нов десет
годишен период.

Информацията е налична за преглед на място във Физическата
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1.
от Документацията за концесията.
Приложение № 9.1:
Свидетелство за марка рег. № 07465Y; Уведомление от
Патентното ведомство на РБ.
Свидетелство за марка рег. № 07478Y национална марка в България
(за класове стоки и услуги 35,37,38,39,41,42) посочени описателно към
марката). Регистрацията е подновена за срок до 09.03.2019 г.
Свидетелство за марка рег. № 07478Y; Уведомление от
Патентното ведомство на РБ.
Сертификат
на международна марка SA рег. № 721027.
Регистрацията е подновена за срок до 09.10.2019г.
Certificat De Renouvellement
721 027; Уведомление за
подновяване на срока.
Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на
едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично.
Правото върху марка се придобива чрез регистрация в Патентното
ведомство, считано от датата на подаване на заявката и има действие по
2

отношение на трети лица от датата на публикацията на регистрацията.
Срокът на действие на регистрацията е 10 години от датата на подаване
на заявката. Регистрацията може да бъде подновявана неограничено за
следващи периоди от 10 години.

9

Моля, потвърдете, че споразумението за колективно трудово Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
договаряне е надлежно подписано и представете подписано копие 09.08.2018 г. - Q&A_09.08.18_5 и е налична за преглед на място в
(само предоставен в Word формат)
Електронната секция на Информационната зала – Приложение №
7.6, т. 1 и 4.

10 Има ли трудови договори с членовете на управителния съвет и с
всяко лице, предоставящо управленски или подобни услуги на
Дружеството? Моля, представете общ преглед на всички
променливи компоненти на заплатите, бонусите, таксите,
комисионните, опциите за акции, пенсионните права или други
възнаграждения или права, платими или разпределени на членовете
на ръководството

С членовете на Съвета на директорите на дружеството да
сключени договори за възлагане на управлението на търговското
дружество „Летище София“ ЕАД, между министъра на
транспорта, информационите технологии и съобщеинята и
съответния член на съвета на директорите на „Летище София“
ЕАД.

11 Образец на трудов договор - ако съществуват различни видове Всеки служител на „Летище София“ ЕАД има сключен
споразумения (постоянни, срочни), моля, представете шаблон за индивидуален трудов договор, защото той е сключен между
всички видове споразумения
лицето и работодателя, но клаузите в него са стандартно приети
и еднакви за всички, изготвени съгласно Кодекса на труда и
приетия Колективен трудов договор в това число и за
ръководните кадри, но без персонално заложени индивидуални
клаузи.
Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
09.08.2018 г. - Q&A_09.08.18_4 и е налична за преглед на място в
Електронната секция на Информационната зала - Приложение №
7.5.1.
3

12 Моля, потвърдете, че всички трудови договори, тяхното изменение Всички договори се прекратяват съгласно Кодекса на труда и
и прекратяване са надлежно нотифицирани към Националната действащото законодателство и са надлежно нотифицирани към
агенция за приходите
Националната агенция за приходите, съгласно чл. 62, ал. 5 от КТ.
13 Моля, потвърдете дали съхранявате файл за всеки служител и каква „Летище София“ ЕАД има издадено удостоверение за
форма на система за управление на човешките ресурси използвате администратор на лични данни, на 24.07.2006 г. Регистрите,
които съдържат лични данни и се изполват в дирекция ЧРАСД са
Омекс кадри и Омекс Заплати.
14 Копия от клаузи, споразумения или декларации за неконкуренция и В „Летище София“ ЕАД няма информация за налични клаузи,
всякакви клаузи, споразумения или декларации за интелектуална споразумения или декларации за неконкуренция и всякакви клаузи,
споразумения или декларации за интелектуална собственост и др.
собственост и др.
15 Информация за това колко служители работят по срочни трудови Съгласно Кодекса на труда и приета политика на „Летище
договори и по какви причини
София“ ЕАД, всички договори се сключват за неопределено
време със срок на изпитване от 6 месеца, съгласно чл.67 ал.1, т.1
и чл.70.
16 Съществуват ли избрани представители на служителите по чл. 7, ал. Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
2 и чл. 7а от Кодекса на труда; моля, представете съответните 09.08.2018 г. - Q&A_09.08.18_5 и е налична за преглед на място в
документи
Електронната секция на Информационната зала – Приложение №
7.6, т. 26.1 и 26.2
17 Моля, потвърдете дали има някой, който работи по т.нар. Няма наети служители по гражданси договор.
"Граждански договор". Ако отговорът е "да", моля, представете
копия от договорите
18 Използвате ли услугите на Агенцията за временна заетост? Ако „Летище София“ ЕАД не използва услуги на Агенцията за
отговорът е "да", моля, представете копие на споразумението и временна заетост.
допълнителна информация за това колко временни работници
имате
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19 Копие от регистъра за издадените трудови книжки

Съществува регистър, но същият съдържа лични данни поради,
което не може да бъде предоставен.

20 Копие от Правилника за вътрешния трудов ред и заповедта за Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
неговото одобрение
09.08.2018 г. - Q&A_09.08.18_4 и е налична за преглед на място в
Електронната секция на Информационната зала - Приложение №
7.5.3.
21 Моля, представете информация за организацията на работното Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
време в различните отдели. Има ли обобщено изчисление, 09.08.2018 г. - Q&A_09.08.18_5 и е налична за преглед на място в
приложено в дружеството и какъв е референтният период?
Електронната секция на Информационната зала - Приложение
7.6. т. 22 и 23.
22 Информация за това, дали е извършена работа с наднормено 2015 г. – 78 798,57
работно време и информация за размера на изплатеното 2016 г. – 194 193,6
наднормено работно време на служителите през последните 3 2017 г. – 190 213,63
години
Общо: 463 205,8
23 Копие на книгата за наднормено работно време

Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
09.08.2018 г. - Q&A_09.08.18_5 и е налична за преглед на място в
Електронната секция на Информационната зала – Приложение
7.6., т. 34.
24 Копие на книгата за удължено работно време
Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
09.08.2018 г. - Q&A_09.08.18_5 и е налична за преглед на място в
Електронната секция на Информационната зала – Приложение
7.6., т. 34.
25 Копие от Вътрешните правила за организацията на трудовото Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
възнаграждение и реда за тяхното одобрение
09.08.2018 г. - Q&A_09.08.18_5 и е налична за преглед на място в
Електронната секция на Информационната зала – Приложение
7.6., т. 1.

5

26 Копие от бонус политика (ако има такава), подробности и копия на
всички документи, свързани с всички бонуси, споделяне на
печалба, свързани с услугата права (напр. Допълнителен отпуск,
награди за дългосрочни служители) или други схеми, свързани със
служителите на компанията

Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
09.08.2018 г. - Q&A_09.08.18_5 и е налична за преглед на място в
Електронната секция на Информационната зала – Приложение
7.6., т. 1.

27 Копие от правилата за средствата по чл. 57 от Договора за Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
колективно трудово договаряне
09.08.2018 г. - Q&A_09.08.18_5 и е налична за преглед на място в
Електронната секция на Информационната зала – Приложение
7.6., т. 39.
28 Моля, потвърдете, че служителите са запознати с вътрешните Служителите са запознати с Правилника за вътрешния трудов ред
правила и разпоредби и дали подписват декларации
и надлежно подписват декларации, след запознаване.

29 Списък на длъжностите, които имат право на отпуск за Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
ненормирано работно време
09.08.2018 г. - Q&A_09.08.18_5 и е налична за преглед на място в
Електронната секция на Информационната зала – Приложение
7.6., т. 1 (т. 1.3, т. 2.2, т. 1.4 и т. 2.1.)
30 Справка за броя на лицата, които работят при ненормирано работно Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
време и имат право на допълнителен отпуск
09.08.2018 г. - Q&A_09.08.18_5 и е налична за преглед на място в
Електронната секция на Информационната зала – Приложение
7.6., т. 1 (т. 1.3, т. 2.2, т. 1.4 и т. 2.1.).
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31

Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
09.08.2018 г. - Q&A_09.08.18_5 и е налична за преглед на място в
Списък на длъжностите, които работят при специфични условия на Електронната секция на Информационната зала – Приложение
труд, и информация за броя на служителите на тези длъжности, 7.6., т. 2 (т. 1.3 и т. 2.2).
които са и имат право на допълнителен платен годишен отпуск
съгласно член 26.1 от Договора за колективно трудово договаряне

32 Списък на работно облекло и оборудване за лична защита и на Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
работните места, които имат право на това
09.08.2018 г. - Q&A_09.08.18_5 и е налична за преглед на място в
Електронната секция на Информационната зала – Приложение
7.6. т. 1 (т.1.5).
33
При наличие на парични средства и по договореност между
административното и синдикалните ръководства, Дружеството
изплаща, съобразно възможностите и по реда на чл.293 от КТ,
Моля, представете информация за това, какви допълнителни средства за Коледа и Великден на синдикалните членове и
обезщетения се изплащат на служителите в съответствие с присъединилите се към КТД. Работодателят предоставя за
параграф 59.4 от Договора за колективно трудово договаряне ползване от работниците и служителите и техните семейства
(медицинска застраховка и разходи, и др.)
наличната база за почивка, физкултура, спорт и туризъм,
младежки дейности и културни занимания. Има застраховка на
всички служители, които работят при условията на чл.13.7.5 от
КТД.
34
Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
09.08.2018 г. - Q&A_09.08.18_5 и е налична за преглед на място в
Електронната секция на Информационната зала – Приложение
Моля, посочете колко служители имат право да се пенсионират или
7.6. т. 27 - работници и служители придобили и / или упражнили
да са достигнали пенсионна възраст
право на пенсия
35

Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
Моля, представете информация за броя дни неизползван платен 09.08.2018 г. - Q&A_09.08.18_5 и е налична за преглед на място в
годишен отпуск, натрупан в различните отдели
7

Електронната секция на Информационната зала – Приложение
7.6. т. 41 (т.41.1)
36

Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
Моля, представете информация за броя на защитените служители 09.08.2018 г. - Q&A_09.08.18_5 и е налична за преглед на място в
по член 333 от Кодекса на труда, включително майките в отпуск по Електронната секция на Информационната зала – Приложение
7.6. т. 25.
майчинство и майките на деца, които не са навършили 3 години

37

Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
09.08.2018 г. - Q&A_09.08.18_5 и е налична за преглед на място в
Копие от поръчката на работодателя за определяне на длъжностите, Електронната секция на Информационната зала – Приложение
които трябва да бъдат задължително осигурени, и копие от 7.6. т. 13
застрахователната полица за риск "трудова злополука"

38

2015 г. – 5 трудови злополуки
2016 г. – 4 трудови злополуки
2017 г. – 7 трудови злополуки
Документ за държавна собственост № 03880 (13657) /11.11.1986
г. на Васил Левски НС ("Васил Левски" НС); (ii) АКТ за държавна
собственост № 03299 / 27.11.2002 г., издаден от областния
управител на Софийска – приложени към отговор на писмо с вх.
№ 100-16188/02.08.2018 г.

Информация за трудовите злополуки през последните 3 години и
копие от регистъра за трудови злополуки.
39 По отношение на парцел 68134.709.9 и сграда 68134.709.9.1, моля,
посочете: (i) Документ за държавна собственост № 03880 (13657)
/11.11.1986 г. на Васил Левски НС ("Васил Левски" НС); (ii) Закон
за държавна собственост № 03299 / 27.11.2002 г., одобрен от
областния управител на Софийска област; (iii) писмо с изходящо №
06-01-12/11.02.2016 г. на министъра на транспорта; (iv)
информация, поради която чертеж № 15-24815 / 20.01.2016 показва,
че държавата притежава 2802615 кв.м. от правото на собственост Писмо с изходящ № 06-01-12/11.02.2016 г. е предоставено във
над парцела.
Физическата Информационната зала - Приложение № 10.4 с
отговор, публикуван на 10.08.2018 г. - Q&A_10.08.18_2.
В скица с № 15-24815 / 20.01.2016 е посочена площта на ПИ
68134.709.9 . Цитираният в скицата АДС 03299 / 27.11.2002 г. е
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за цялото УПИ XI с площ от 2802615 кв.м., който съдържа в себе
си и други ПИ – виж чертеж 8.1 от приложенията на сайта.

40 По отношение на поземлен имот 68134.709.65 моля да
предоставите: (i) подробна информация и всички свързани с нея
документи, свързани с факта, че има 5 (пет) лица, регистрирани
като собственици на поземления имот (съгласно предоставения
документ за държавна собственост и кадастрален проект ); (ii)
нотариален акт № 34, том XV, дело № 2970 / 05.07.1995 г. на
Софийски окръжен съд.
41 По отношение на поземлен имот 68134.709.67 моля посочете защо
чертеж № 15-24807 / 20.01.2016 г. посочва, че Министерството на
транспорта и съобщенията притежава 2802615 кв.м. от правото на
собственост над парцела.

Информацията е налична за преглед на място във Физическата
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1.
от Документацията за концесията.
Приложение № 10.5., т. 40.

В скица с № 15-24807 / 20.01.2016 е посочена площта на ПИ
68134.709.67 . Цитираният в скицата АДС 03299 / 27.11.2002 г. е
за цялото УПИ XI, с площ от 2802615 кв.м., който съдържа в себе
си и други ПИ – виж чертеж по Приложение № 8.1 в
Електронната информационна зала.

42 По отношение на поземлен имот 68134.8573.10, моля дайте Поземлен имот 68134.8573.10 е част от УПИ Х, целият с площ от
документ за държавен имот № 3296 / 27.11.2002, одобрен от 1 253 235 кв.м.
областния управител на Софийска област.
АДС № 3296 / 27.11.2002, касае УПИ, а не ПИ.
Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
08.08.2018 г. - Q&A_08.08.18 и е налична за преглед на място в
Електронната секция на Информационната зала – Приложение №
10.1.
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43 По отношение на поземлен имот 68134.709.16, моля, посочете: (i)
Документ за държавна собственост № 3860 (13631) /09.1986 на
Васил Левски НС ("Васил Левски" НС); (ii) Документ за държавна
собственост 3914 (13848) / 06.10.1987 г. на Васил Левски НС
("Васил Левски" НС); (iii) Закон за държавна собственост № 01865
/ 13.12.1999 г., одобрен от областния управител на Софийска
област; (iv) информация, поради която чертеж № 15-24751 /
20.01.2016 показва, че държавата притежава 4375000 кв.м. от
правото на собственост над парцела.

В цитираната скица е посочен АДС 3880/11.11.1986г. , който се
отнася за цялата територия на летищния комплекс. ПИ
68134.709.16 е една малка част от летището с площ посочена на
скицат № 15-24751/20.01.2016.

44 По отношение на поземлен имот 68134.709.478.1 моля дайте: (i)
Заповед № РД-14-3 / 31.01.2000 на Министерството на транспорта
и съобщенията; (ii) информация и документи относно правото на
ползване върху площ от 2412 кв.м. в полза на "Летище София" ЕАД,
което се появява по кадастрална рисунка.

Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
08.08.2018 г. - Q&A_08.08.18 и е налична за преглед на място в
Електронната секция на Информационната зала – Приложение №
10.1. (т. 52.)

45 По отношение на поземлен имот 68134.709.19, моля, посочете: (i)
Документ за държавна собственост № 0086 / 07.02.1997 г., одобрен
от областния управител на Софийска област; (ii) Закон за държавна
собственост № 03211 / 21.08.2002 г., одобрен от областния
управител на Софийска област; (iii) информация, че чертеж № 1524755 / 20.01.2016 г. показва, че държавата притежава 362899 кв.м.
от правото на собственост над парцела.

Акт за държавна собственост № 03210 / 21.08.2002 г., е относим
за УПИ XV и той е цитиран в скица № 15-24755. От него са
образувани три поземлени имота.
Скица № 15-24755 / 20.01.2016 г. показва площта на ПИ, а не на
УПИ.

Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
08.08.2018 г. - Q&A_08.08.18 и е налична за преглед на място в
Електронната секция на Информационната зала – Приложение №
10.1.

Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
08.08.2018 г. - Q&A_08.08.18 и е налична за преглед на място в
Електронната секция на Информационната зала – Приложение №
10.1.
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46 По отношение на поземлен имот 68134.709.26, моля, посочете: (i)
Документ за държавна собственост № 03211 / 21.08.2002 г., одобрен
от областния управител на Софийска област; (ii) информация,
поради която чертежа № 15-24767 / 20.01.2016 показва, че
държавата притежава 85934 кв.м. от правото на собственост над
парцела.

Акт за държавна собственост № 03211 / 21.08.2002 г., е за УПИ
XVI. От него са образувани три поземлени имота.
Скица № 15-24767 / 20.01.2016 г. показва площта на ПИ
68134.709.26, а не на УПИ.

Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
08.08.2018 г. - Q&A_08.08.18 и е налична за преглед на място в
Електронната секция на Информационната зала – Приложение №
10.1.
47 По отношение на поземлен имот 68134.709.41 моля дайте От УПИ XVI са образувани три поземлени имота.
информация защо чертеж № 24766 / 20.01.2016 показва, че Скица № 15-24766 / 20.01.2016 г. показва площта на ПИ
Министерството на транспорта и съобщенията притежава 85934 68134.709.41 , а не на УПИ.
кв.м. от правото на собственост над парцела.
Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
08.08.2018 г. - Q&A_08.08.18 и е налична за преглед на място в
Електронната секция на Информационната зала – Приложение №
10.1.
48 По отношение на поземлен имот 68134.709.1, моля, посочете: (i) Документ за държавна собственост № 03300 / 27.11.2002, е за
Документ за държавна собственост № 03300 / 27.11.2002, одобрен УПИ XIII, което е съставено от няколко ПИ в т.ч. и 68134.709.1.
от областния управител на Софийска област; (ii) информация, че
чертеж № 15-24763 / 20.01.2016 г. показва, че държавата притежава
222046кв.м. от правото на собственост над парцела.
Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
08.08.2018 г. - Q&A_08.08.18 и е налична за преглед на място в
Електронната секция на Информационната зала – Приложение №
10.1.
49 По отношение на парцел 68134.709.7, моля, посочете: (i) Документ Документ за държавна собственост № 03297 / 27.11.2002, е за
за държавна собственост № 03297/27.11.2002, одобрен от областния УПИ XII, което е съставено от няколко ПИ в т.ч. и 68134.709.7.
управител на Софийска област; (ii) информация, че чертеж № 1524809 / 20.01.2016 г. показва, че държавата притежава 154469 кв.м. Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
от правото на собственост над парцела.
08.08.2018 г. - Q&A_08.08.18 и е налична за преглед на място в
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Електронната секция на Информационната зала – Приложение №
10.1.
50 По отношение на поземлен имот 68134.709.430, моля, посочете: (i)
По отношение на поръчки № 0X-882 / 04.12.2000 на министъра на
отбраната и постановление № РД-08-902 / 04.12.2000 на министъра
на транспорта - а) документ за държавна собственост № 0015/98
(посочен в раздел 2 от него); б) Заповед № РД-14-3 / 31.01.2000 г.
на министъра на транспорта (посочена в раздел 3 от него); в) всички
актове / документи, свързани с координацията между министъра на
отбраната и министъра на транспорта за изпълнение на реда и
условията на споменатата съвместна заповед; (ii) акт на държавна
собственост № 0993/26.01.2007 г., одобрен от министъра на
отбраната; (iii) информация относно обжалването на Заповед № РД18-85 / 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър за одобряване на кадастралната
карта на поземления имот.
51 По отношение на поземлен имот 68134.709.11, моля, посочете: (i)
Документ за държавна собственост № 03298 / 27.11.2002, одобрен
от управителя на област София; (ii) информация, че в чертежа №
15-24765 / 20.01.2016 г. се посочва, че Министерството на
транспорта и съобщенията притежава 143 044 кв.м. от правото на
собственост над парцела, при условие че площта му по чертежа е
142 713 кв. м?

Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
08.08.2018 г. - Q&A_08.08.18 и е налична за преглед на място в
Електронната секция на Информационната зала – Приложение №
10.1.
Освен Заповед № 0X-882 / 04.12.2000 на министъра на отбраната
и постановление № РД-08-902 / 04.12.2000 на министъра на
транспорта, с други регламенти за ползване на Северен перон не
разполагаме.
Нямаме официална информация за обжалване на КККР поо
отношение на поземлен имот 68134.709.430.
Документ за държавна собственост № 03298/27.11.2002, е за УПИ
IX. Цитираната скица е за ПИ 68134.709.11, който не съвпада
напълно с УПИ.
Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
08.08.2018 г. - Q&A_08.08.18 и е налична за преглед на място в
Електронната секция на Информационната зала – Приложение №
10.1.
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52 По отношение на сградите с кадастрален номер 68134.709.480.6,
68134.709.480.5,
68134.709.480.6,
68134.709.480.1:
Моля,
информирайте защо регистрираният собственик по предоставените
кадастрални чертежи е "Летище София" ЕАД, докато сградите са
предоставени за ползване до Министерството на транспорта и
съобщенията по силата на решение № 264 / 12.04.2016 г.

Сградите са публична държавна собственост, предоставени за
управление на МТИТС, което от своя страна, чрез Приложение 1
към Договора за условията и реда за ползване на гражданско
летище за обществено ползване София по чл. 43д от ЗГВ, ги е
предоставило на „Летище София“ ЕАД за ползване.

53 По отношение на поземлен имот 68134.709.13 и сградите на него:
(i) Документ за държавна собственост № 13637 / 09.10.1986 г. на
Васил Левски НС ("Васил Левски" НС); : (ii) Документ за държавна
собственост 13655 / 11.11.1986 г. на Васил Левски НС ("Васил
Левски" НС); : (iii) Нотариален акт за собственост върху недвижим
имот, регистриран в Службата по вписванията по входящ рег. 24783
/ 04.05.2015, документ № 20, обем LVII, дело No. 17778 / 04.05.2015;
(iv) Моля, информирайте защо регистрираният собственик по
предоставените кадастрални чертежи е "Летище София" ЕАД,
докато сградите са предоставени за ползване на Министерството на
транспорта и съобщенията по силата на решение № 264 от 12 април
2016 г.

По силата на решение № 264 от 12 април 2016 г. и сградите и
мотът са ПДС. Има последващ АПДС за имота и сградите,
приложен към документация за концесия приложение 1.
Сградите са публична държавна собственост, предоставени за
управление на МТИТС, което от своя страна, чрез Приложение 1
към Договора за условията и реда за ползване на гражданско
летище за обществено ползване София по чл. 43д от ЗГВ, ги е
предоставило на „Летище София“ ЕАД за ползване.
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54 По отношение на поземлен имот 68134.709.14 и сградите: i)
държавен акт № 13803 (3899) / 1987 г. на Васил Левски НС ("Васил
Левски" НС); (ii) акт за държавна собственост № 00804/1998,
одобрен от областния управител на Софийска област; (iii)
Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, регистриран
в Службата по вписванията по входящ рег. 24782 / 04.05.2015,
документ № 24, обем LVII, дело No. 17784 / 04.05.2015; (iv) Моля,
уведомете защо регистрираният собственик по предоставените
кадастрални чертежи е "Летище София" ЕАД, докато сградите са
предоставени за ползване на Министерството на транспорта и
съобщенията по силата на решение № 264 / 12.04.2016 г.

По силата на решение № 264 от 12 април 2016 г. сградите и
имотът са ПДС. Има последващ АПДС за имота и сградите,
приложен към документация за концесия приложение 1.
Сградите са публична държавна собственост, предоставени за
управление на МТИТС, което от своя страна, чрез Приложение 1
към Договора за условията и реда за ползване на гражданско
летище за обществено ползване София по чл. 43д от ЗГВ, ги е
предоставило на „Летище София“ ЕАД за ползване.
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55 По отношение на поземлен имот 68134.709.15 и сградите: i)
държавен акт № 13640/1987 на Васил Левски НС ("Васил Левски"
НС); (ii) Нотариален акт за собственост върху недвижим имот,
регистриран в Службата по вписванията по входящ рег. 24780 /
04.05.2015, документ № 21, обем LVII, дело No. 17780 / 04.05.2015;
(iii) Моля, уведомете защо регистрираният собственик по
предоставените кадастрални чертежи е "Летище София" ЕАД, а
сградите са предоставени за ползване от Министерството на
транспорта и съобщенията по силата на решение № 264 / 12.04.2016
г.

По силата на решение № 264 от 12 април 2016 г. сградите и
имотът са ПДС. Има последващ АПДС за имота и сградите,
приложен към документация за концесия приложение 1.

56 По отношение на поземлен имот 68134.709.17 (i) Нотариален акт за
собственост върху недвижим имот, регистриран в служба
"Регистрация" по входящ рег. 99633 / 28.12.2006, акт № 183, обем
LLLLLXVII, дело № 68679/06; (ii) Моля, посъветвайте защо
регистрираният собственик по предоставените кадастрални
чертежи е "Летище София" ЕАД, докато сградите са предоставени
за ползване на Министерството на транспорта и съобщенията по
силата на решение № 264 от 12 април 2016 г.

По силата на решение № 264 от 12 април 2016 г. сградите и
имотът са ПДС. Има последващ АПДС за имота и сградите,
приложен към документация за концесия приложение 1.

Сградите са публична държавна собственост, предоставени за
управление на МТИТС, което от своя страна, чрез Приложение 1
към Договора за условията и реда за ползване на гражданско
летище за обществено ползване София по чл. 43д от ЗГВ, ги е
предоставило на „Летище София“ ЕАД за ползване.

Сградите са публична държавна собственост, предоставени за
управление на МТИТС, което от своя страна, чрез Приложение 1
към Договора за условията и реда за ползване на гражданско
летище за обществено ползване София по чл. 43д от ЗГВ, ги е
предоставило на „Летище София“ ЕАД за ползване.
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57 По отношение на поземлен имот 68134.709.31 (i) Моля,
информирайте защо регистрираният собственик по предоставените
кадастрални чертежи е "Летище София" ЕАД, докато сградите са
предоставени за ползване от Министерството на транспорта и
съобщенията? (ii) Моля, информирайте защо чертеж номер. 1566844 / 12.02.2016 г. свидетелства, че "Летище София" ЕАД
притежава 4375000 кв.м. от правото на собственост над парцела,
при условие, че площта по същата схема е 1175 кв.м.?
58 По отношение на поземлен имот 7106.1401.10: (i) Моля, уведомете
кога е очакваната дата на издаване на акта за държавна
собственост? (ii) Моля, представете всички документи, доказващи
как държавата е придобила правото на собственост върху парцела?
(iii) моля да предоставете всички документи, свързани с
изграждането на железопътната линия в парцела

В посочения ПИ няма сгради.
В цитираната скица е посочен АДС 3880/11.11.1986г. , който се
отнася за цялата територия на летищния комплекс към 1986г.. ПИ
68134.709.31 е една малка част от летището с площ посочена на
скицата № 15-66844/12.02.2016.

Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
08.08.2018 г. - Q&A_08.08.18 и е налична за преглед на място в
Електронната секция на Информационната зала – Приложение №
10.1. (т. 22)
ЖП коловоъта е изграден от БДЖ. Ще бъдат поискани
допълнително документи свързани с изграждането на
железопътната линия в парцела.
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59 По отношение на поземлен имот 68134.608.2050: (i) Нотариален акт
№ 135, том LIV, обн. № 17274, дело № 12859 / 27.05.2003 г .; (ii)
Нотариален акт № 72, том LXVII, обн. No. 20615, дело No. 15276 /
15.07.2002;
(iii) нотариален акт № 39, том LXVI, рег. No. 20257, дело No. 14960
/ 11.07.2002;
(iv) Нотариален акт № 29, том LLXLIII, обн. 42855, дело № 32883 /
19.12.2002 г .;
v) Нотариален акт № 177, том LLXLIII, рег. 42855, дело № 32883 /
19.12.2002 г .;
(vi) Нотариален акт № 118, том XL, рег. No. 11884, дело No. 8928 /
07.05.2001; (vii) Моля, уведомете защо "Летище София" ЕАД се
явява регистриран собственик на парцела по чертеж № 15-212483 /
03.05.2016 г.?

С Нотариален акт № 118, том XL, рег. No. 11884, дело No. 8928 /
07.05.2001 "Летище София" ЕАД е закупило частен имот по
Заповед на Министъра на ТИТС, който се явява част от
ПИ68134.608.2050 . Към момента имотът е ПДС. В скица № 15212483 / 03.05.2016 г. са изброени всички документи за
придобиване на ПИ.

60 Моля, представете актуален сертификат за тежести за всеки
поземлен имот и сграда, включени в обекта на концесията, както и
удостоверение за натоварване на "Летище София" ЕАД и
незадължителните поземлени имоти по т. 3.2.1, 3.2.2, 3.4.1 и 3.4.2
на тръжната документация

По отношение на имотите, включени в обекта на концесия – публична
държавна собственост нямаа вещни тежести.
Не са налични удостоверения за вещни тежести и за поземлени имоти
по т. 3.2.1, 3.2.2, 3.4.1 и 3.4.2 на тръжната документация.
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61 Моля, представете актуални кадастрални чертежи на всички Не разполагаме със самостоятелни кадастрални скици на
парцели и сгради, включени в обекта на концесията, както и посочените сгради. Сградите се съдържат и са описани към
незадължителните поземлени имоти по т. 3.2.1, 3.2.2, 3.4.1 и 3.4.2 скиците на съответния имот.
от Приложение 2, част I от тръжната документация (с изключение
на сградите 68134.709.480.6, 68134.709.480.5, 68134.709.480.6,
68134.709.480.1, за които има чертежи от 3 юли 2018 г.).
Понастоящем тръжната документация не съдържа никакви чертежи
на парцели / сгради
68134.709.9.1, 68134.709.16.2, 68134.709.16.3, 68134.709.16.4,
68134.709.19.1, 68134.709.19.2, 68134.709.19.3, 68134.709.19.4,
68134.709.19.5, 68134.709.19.6, 68134.709.19.8, 68134.709. 19.9,
68134.709.19.10, 68134.709.13.1, 68134.709.13.2, 68134.709.13.3,
68134.709.13.4, 68134.709.13.5, 68134.709.13.6, 68134.709.13.7,
68134.709.13.8, 68134.709.15.2, 68134.709.15.3, 68134.709.15.4,
68134.709.15.5, 68134.709.15.6, 68134.709.15.11

18

62 По отношение на строеж 68134.709.469.17 - съгласно точка 4.8 от
Приложение 2, Част I от тръжната документация, тя подлежи на
разрушаване. Моля да предоставите информация и документи и
уведомите за очаквания срок за завършване на разрушителните
дейности и всяка друга подходяща информация

Няма поставен срок за разрушаването на сградата.

63 По отношение на т. 4.8 от тръжната документация - моля,
представете документи и информация относно правните основания,
на които сградите притежават или са "държани" от посочените
трети лица.

По т. 4.8 от тръжната документация за ПИ с ид.68134.709.15 в УПИ V15, „Озеленяване“ ЕАД, чрез кмета на район „Слатина“ са заявили в
писмо право на собственост върху три едноетажни сгради

Информацията е налична за преглед на място във Физическата
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1.
от Документацията за концесията.
Приложение № 10.5., т. 62.

Информацията е налична за преглед на място във Физическата
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1.
от Документацията за концесията.
Приложение № 10.5., т. 63.
/Приложение № 63.1/; за ПИ с ид.68134.709.469 в УПИ Х-10,
457,458,469,470 – а/ по отношение на подлежащата на премахване
сграда е отговорено по т.62 тук по-горе; б/по отношение
„Авиокомпания Хемус ер“ ЕАД е наличен следния документ Нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 46, том 1,
рег.№ 47119, дело№ 46 от 2006г. /Приложение № 63.2/; за Пи с ид.
68134.709.19 в УПИ ХV-19,47 е наличен следния документ Нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 46, том 1,
рег.№ 47119, дело№ 46 от 2006г. /виж приложение 63.2/; за ПИ с ид.
№ 68134.709.24 в УПИ XVIII-24,60 за „Транс Еър“ ЕООД са налични
следните документи – Учредителен акт –Устав на еднолично търговско
дружество с ограничена отговорност „Транс еър“ /апортиране на
имущество/ и Решение № 1590/17.11.2005г. на Врачанския окръжен съд
/Приложение № 63.3/

64 Разрешение за ползване № 09-05-391/22.04.2009

Исканата информация е публикувана в Електронната секция на
Информационната зала – Приложение № 10.6.
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65 Всички строителни договори за сгради и съоръжения, които са Информацията е налична за преглед на място във Физическата
обект на концесията, през последните 10 години
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1.
от Документацията за концесията.
Приложение № 10.5. (т. 65)
66 По отношение на член 3.3 от Приложение 2, Част I от тръжната Няма актуализация на генералния план от 1999 г.
документация, моля да предоставите информация относно
проучвания за приложимост, информация или документи относно
разширяването на Летище София (ако има такива), по-специално по отношение на кои от парцелите, може да се осъществи.
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