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Въпрос
Относно анексите за наземно обслужване, предоставени в ФИЗ: Моля да
предоставите Основното Споразумение и Анекс А от Стандартния
Договор за Наземно Обслужване от Януари 2008, публикуван от
Международна асоциация за въздушен транспорт (IATA), както и всяка
негова версия и/или изменение служило за основа на подписването на
Анекси B.
Моля да преоставите Общите Условия по Договорите за наем, сключени с
наемателите на площи в Летище София.
Моля да предоставите копия от разрешителните, издадени от Басейнова
дирекция за управление на водите - Дунавски район с център Плевен за
тръбните кладенци и пречиствателните съоръжения, цитирани в
Приложение 2.A.4 от Приложение 2 - Част 1 (Описание на обекта на
концесията).
Моля, предоставете ни документи, ако има такива, издадени от МОСВ или
съответната РИОСВ във връзка с контрола по изпълнението на условията
от Решенията по ОВОС, съгласно чл. 22 от Наредба за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Отговор
Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Информационната зала – приложение 13.7. –файл „Приложение 3“.

Информацията е публикувана на 16.08.2018 г. с отговор
Q&A_16.08.18_5, въпрос № 1.
Информацията е публикувана на 08.08.2018 г. с отговор на въпрос №
69 (от Електронната секция Приложение 10.1. - файлове
„Приложение 69.1, Приложение 69.2, Приложение 69.3 и
Приложение 69.4 г.)
След издаване от МОСВ на Решения по ОВОС, разрешаващи
реализирането на проект „Реконструкция, развитие и разширение на
Летище София“ (Решение № 20-5/2001 г. за ЛОТ Б2 – Нова пистова
система, пътеки за рулиране и свързани с тях работи и Решение по
ОВОС № 70-15/2001 г. за ЛОТ Б1 – Нова терминална сграда и
прилежаща инфраструктура) са извършвани периодични проверки
от РИОСВ – София.
При извършените проверки от контролния орган не са констатирани
нарушения и не са правени предписания по изпълнението на
условията от Решенията по ОВОС.
Последната проверка на място от РИОСВ-София във връзка с
контрола по изпълнението на условията от Решенията по ОВОС е
извършена на 03.06.2004 г., за което е съставен протокол – наличен
за преглед в Електронната секция на Информационната зала –
приложение 5.6.2.1.15 –файл „Приложение 6“.
Последното искане от РИОСВ-София относно контрола по
изпълнение на решенията по ОВОС е от 25.09.2007 г. и е за
предоставяне на отчет по изпълнение на условията от решенията.
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Исканата информация е предоставена с писмо от 27.09.2007 г., след
което няма последваща кореспонденция от РИОСВ-София по темата.
В Договора за доставка на строителни, ВиК и електро материали за текуща Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
поддръжка на сградния фонд с Дениво Груп ЕООД от 13.06.2018 (Папка Информационната зала – приложение 3.6. –файл „Приложение 1“.
Действащи договори над праговете по ЗОП) се споменава за Рамково
споразумение 100-Д—223/22.12.2015, което не е предоставено в
информационната зала. Бихте ли го предоставили.
В отговор 14 от 13.08.2018, 2ри списък с отговори, се споменава за На основание чл. 92 от Закона за МВР може да се дължи
получено искане от МВР за издръжка на служителите на Гранична възнаграждение от летищния оператор на служителите на Гранична
полиция на основание Закона за изменение и допълнение на Закона за полиция за осъществяваната от тях охрана след сключване на
МВР, обнародван в ДВ бр. 81 от 14.10. 2016 г, с който се променя договор, но към настоящия момент няма искане за сключване на
механизмът за охрана от полицейските органи на летище София. Моля такъв.
потвърдете дали искането е само за 2017 г. и че след промените в чл. 92
Закона за МВР в сила от 2018 г. не се дължи възнаграждение от летищния
оператор на служителите на Гранична полиция за осъществяваната от тях
охрана.
Моля посочете по какви критерии се определя срокът на валидност и Срокът на валидност и извършваните периодични инспекционни
задължението за периодични инспекционни проверки на Удостоверението проверки са регламентирани в чл. 9 и чл. 10 от НАРЕДБА № 20 от
за експлоатационна годност на ССНО съгласно чл. 30 от Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на
24.11.2006 г. и приложение № 10 от тази Наредба.
граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за
наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и
оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно
обслужване в летищата и се определят от ГД ГВА.
Справка за висящи съдебни дела, по които „Летище София“ ЕАД е страна, „Летище София” ЕАД е заинтересована страна по изброените адм.
е представена във физическа информационна зала. Тази справка съдържа дела (с изключение на адм. д. № 7087/2017). Ответник по делата е ГД
известна основна информация за съответното дело. Но моля въпреки това ГВА, с оглед на което тъй като предмет на тези дела са права и
да предоставите в тяхната пълнота разменените съдебни книжа по законни интереси на трето лице, исканата информация не може да се
следните дела:
предостави. Жалбите и административните актове, срещу които са
a. Адм. дело № 7428 / 2017 на АССГ
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b. Адм. дело № 7087 / 2017 на ВАС;
c. Адм. дело № 3891 / 2018 на АССГ;
d. Адм. дело № 8944 / 2018 на ВАС;
e. Адм. дело № 7964 / 2018 на ВАС;

подадени по адм.д. 7428/2017 г. и адм. д. 3891/2018 г. са публично
достъпни на сайта на ГД ГВА.
Искането за предоставяне в пълнота на разменените съдебни книжа
по адм. дело №7087/2017 г. по описа на ВАС от потенциален
участник в откритата процедура за определяне на концесионер и
възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище
за обществено ползване София“ - публична държавна собственост,
представлява искане на документи съдържащи информация, която
засяга трето лице и същите не могат да бъдат предоставени.
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