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ВЪПРОСИ

ОТГОВОРИ

Ваканционен комплекс Cosmos/VIP терминал
Моля, представете годишните разходи, включително
разходите за персонал за периода 2016-2017 г., свързани с
използването на ваканционен комплекс и ВИП терминала,
които са покрити от "Летище София" ЕАД? Моля,
предоставете информация за приходите от хотелски услуги за
периода 2016-2017 г., ако те са включени във финансовите
отчети на компанията. Моля, предоставете броя полети и
обслужени пътници на ВИП Терминала.
Летище Балчик
Моля, предоставете информация за размера и естеството на
направените разходи във връзка с летище в Балчик за периода
2016 - 2017 г. както и реализираните приходи, на годишна база.
Вземания от авионавигационно обслужване
Моля, обяснете дали има някакви проблеми, свързани с
събирането на такси за въздухоплавателни услуги, получени
от авиокомпании по чл. 120 (1) Закон за гражданското
въздухоплаване. Какви са общите кредитни условия,
приложими за Топ 10 авиокомпании? Има ли някакви
закъснения и какви са действителните условия за събиране на
авиационни такси?
Търговски вземания
Моля пояснете търговските вземания в размер на 4,644
хил.лева към 31 дек 2017 от кои дейности произтичат? Други
търговски приходи, наземно обслужване, авионавигационно
обслужване?

ВИП-терминалът (ВИП А) и ваканционният комплекс
(хотел Космос-Варна) не са обект на концесията..

Летището в Балчик не е обект на концесията.

По отношение събирането на летищните такси по чл.120
ал. 1 „Летище София“ ЕАД прилага единствено
изискванията на Закона за гражданското въздухоплаване и
Наредбата за таксите за използване на летищата за
обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в
Република България.
Няма кредитни условия за
различните авиокомпании, а условията за плащане са само
в съответствие с тези нормативни актове.
Търговските вземания са от продажба на стоки и услуги
на: наземно обслужване, търговия от стоки в магазините,
наеми, реклама, продажба, транспортиране, съхранение и
лабораторен анализ на горива и антилед, карго, салони за
гости и др.
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Разчети по проекта, отчетени като краткосрочни вземания
Моля, предоставете разбивка на търговски вземания в размер
на 37,682 хил лева към 31 декември 2017 по клиенти, както и
към 31 дек 2016. Моля предоставете възрастов анализ на тези
вземания към 31 декември 2017 г.

6

Разчети по договор за управление с Правителството на
Република България
Към 31 Дек 2017, в разчетите с Правителството на Република
България се отчитат вземания от авиокомпании за
фактурирани летищни такси в размер на 18,176 хил. лева.
Моля предоставете разбивка на вземанията по авиокомпании
към 31 дек 2017 и 31 дек 2016 г. Моля предоставете възрастов
анализ на вземанията към 31 Декември 2017.
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Вземания от България Еър
В отчета за дейността се посочват частни вземания от
България Еър в размер на 2,818 хил. лева към 31 Дек 2017
както и на публични такива в размер на 47,491 хил. лева. Моля
предоставете пояснение относно отчитането на публичните
вземания, техния характер и възрастов анализ към 31 дек 2017
г.

Посочената сума 37 682 хил. лв. не е от търговски
вземания, а от летищни такси. Разчетите на „Летище
София“ ЕАД и МТИТС (ГД ГВА) вкл. по отношение на
вземанията от авиокомпании за летищни такси ще се
решават само между „Летище София“ ЕАД и МТИТС (ГД
ГВА) т. е. концесионерът няма да има отношение към тези
вземания.
Информацията по този въпрос не е свързана с обекта на
концесията. Разчетите на „Летище София“ ЕАД и МТИТС
вкл. по отношение на вземанията от авиокомпании за
летищни такси ще се решават само между „Летище
София“ ЕАД и МТИТС т. е. концесионерът няма да има
отношение към тези вземания. Ако такива вземания са
налице, те ще останат вземания на настоящия летищен
оператор „Летище София“ ЕАД, съответно негово ще бъде
и задължението за събиране на подобни вземания.
Използваме случая, за да отбележим, че настоящата
процедура е такава за концесия, и извън изрично
уредените в закона и проекта на концесионен договор
случаи, няма такива на преминаване на права или
задължения от настоящия оператор „Летище София“ ЕАД,
към концесионера.
Информацията по въпрос не е свързана с обекта на
концесията - концесионерът няма да има отношение по
търговските вземания на „Летище София“ ЕАД и по
вземанията за летищни такси на МТИТС. Ако такива
вземания са налице, те ще останат вземания на настоящия
летищен оператор „Летище София“ ЕАД, съответно
негово ще бъде и задължението за събиране на подобни
вземания.

Проект за реконструкция на Летище София
Моля, потвърдете, че проектът вече е завършен, всички салда
са уредени и активите са в експлоатация.
Моля, изяснете състоянието на новата писта и свързаните с нея
работи - дали те са пълни и функционални? Ако не, какъв е
техният етап на завършване?

Потвърждаваме
завършването
на
Проекта
за
реконструкция и развитие на летище София и че всички
активи по него са в експлоатация. Пистовата система и
свързаните с нея работи са завършени, пълни и
функционални към този момент.

Приходи – aero
Моля предоставете пазарен дял по клиенти по ATM и PAX по
редовни международни линии, спрямо общия брой полети за
2016 и 2017
10 Приходи - летищно предприятие
Моля, представете разбивка на приходите по клиенти по
отношение на приходите от наем и реклама годишна база за
периода 2016 - 2017

Информацията е налична за преглед в Електронната
секция на Информационната зала –
Приложение № 2.5.

11 Приходи - летищно предприятие
Моля, предоставете разбивка на приходите от търговия със
стоки по магазини по Терминали на годишна база за периода
2016-2017 г.
12 Разходи
Моля, предоставете информация за всички договори между
държавата и трети страни, по които Летище София е страна
бенефициент. Моля, представете информация за предмета на
тези договори и размера на таксите, които се покриват от
държавата или други страни.
13 Разходи
Моля предоставете разбивка на разходите за външни услуги
на годишна база по доставчик за периода 2016 г - 2017 г

Информацията е налична за преглед в Електронната
секция на Информационната зала
Приложение 2.6.
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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 № 2.4.

„Летище София“ ЕАД не е бенефициент по такива
договори.

Исканата информация представлява търговска тайна на
„Летище София“ ЕАД и е защитена по смисъла на чл. 37
във връзка с § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на
Закона за защита на конкуренцията. .

Планираните разходи са във връзка с получено искане от
МВР за издръжка на служителите на Гранична полиция на
основание Закона за изменение и допълнение на Закона за
МВР, обнародван в ДВ бр. 81 от 14.10. 2016 г, с които се
променя механизма за охрана от полицейските органи на
летище София, като промените касаят изменения в реда на
финансиране. През 2017 г. и до настоящия момент няма
предприети действия за сключване на договор с МВР за
тези разходи.
15 Разходи за бъдещи периоди
Информацията е налична за преглед в Електронната
Моля,
представете
разбивка
на
застрахователните секция на Информационната зала
предплащания към 31 декември 2017 г. и H118 по вид Приложение № 2.7.
застраховка.
14 Разходи
Според доклада за дейността през 2017 г., в резултат на
неизвършени планирани разходи е реализирана икономия от
позиция Издръжка на служители МВР в размер на 2, 780 хил.
лева. Моля предоставете договор за услугата и пояснение,
относно отлагането на разхода

