1.

2.

Въпрос
Отговор
Молим да предоставите разбивка на брутните приходи от летищни Информацията е налична за преглед на място във Физическата
такси по вид такса (такса пътник, такса кацане, така паркинг и т.н.) информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1.
и съответните предоставени отстъпки за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.
от Документацията за концесията – Папка „Отговори,
публикувани на 17.08.2018 г.“
1) Молим да предоставите разбивка на брутните приходи от
летищни такси по клиенти - авиолинии и съответните предоставени
отстъпки за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.

1) 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 – Папка „Отговори,
публикувани на 17.08.2018 г.“

2) Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
2) Как програмата за насърчаване чрез отстъпки за 2018 г. се Информационната зала – приложение 2.2.1.8.1. – приложени
различава от тези през 2015 - 2017 г.?
файлове 2.2.1. и 2.2.2. инсентив програмата на летище София за
2018 г. на английски език. Навсякъде, където има разлики спрямо
предходната инсентив програма от 2017 г. е написано "/изменено/"
(/amended/)
3.

Молим да предоставите разбивка на брутните приходи от летищни
такси и съответните предоставени отстъпки за първата половина на
2018 г. и първата половина на 2017 г.

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 – Папка „Отговори,
публикувани на 17.08.2018 г.“

4.

Молим да предоставите стандартни ценови листи за услуги по Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
наземно обслужване и зареждане с гориво за 2015 г., 2016 г., 2017 Информационната зала – приложение 12.4. (файлове 4.1, 4.2, 4.3 и
г. и 2018 г.
4.4 - съответните раздели от Ценника на Летище София за 20152018 г.)
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5.

Молим да предоставите данни за брутните приходи от наземно Информацията е налична за преглед на място във Физическата
обслужване и зареждане с гориво и съответните предоставени информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1.
отстъпки за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.
от Документацията за концесията – Папка „Отговори, публикувани
на 17.08.2018 г.“

6.

Молим да предоставите разбивка по клиенти на брутните приходи Информацията е налична за преглед на място във Физическата
от наземно обслужване и зареждане с гориво и съответните информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1.
предоставени отстъпки за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.
от Документацията за концесията – Папка „Отговори, публикувани
на 17.08.2018 г.“
Молим да потвърдите нашето разбиране, че размерът на приходите Потвърждаваме Вашето разбиране, че в Отчета за доходите не са
от наеми, които са събрани от името на държавата и не са включени включени приходите от наеми, които са събирани в полза на
в Отчета за дохода на Летище София, са както следва: държавата. За 2015 г. те са в размер на 2 351 хил. лв.
2
809
хил.
лева
за
2017
г.
2
531
хил.
лева
за
2016
г.
- Моля да предоставите размера им за 2015 г.

7.

8.

9.

10.

Молим да предоставите разбивка по доставчик на оперативните
разходи (за материали, външни услуги и други разходи) за 2015 г.,
2016 г. и 2017 г.
Молим да предоставите разбивка (отделно за Терминал 1 и за
Терминал 2) на разходите за поддръжка за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.,
в т.ч. равнение до съответните разходни категории съгласно
Бележки 22-23 на одитираните годишни отчети (напр. резервни
части, текущи ремонти и т.н.).

Не предоставяме данни по този въпрос, тъй като същите са
защитени със закон - чл. 37 от Закона за защита на конкуренцията.
Осчетоводяването (отчитането) на разходите за поддръжка , в т.ч.
разходите за материали и разходите за външни услуги не е по
Терминали.

Молим да предоставите сумите на разходите за сигурност (напр. Информацията е налична за преглед на място във Физическата
пожаробезопасност, охрана и т.н.) за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., като информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1.
реферирате към съответните договори с доставчици.
от Документацията за концесията – Папка „Отговори, публикувани
на 17.08.2018 г.“
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11.

Молим да предоставите сумите и естеството на потенциалните
обичайни разходи, свързани с дейностите обект на концесия, които Информацията е изискана и ще бъде предоставена допълнително.
текущо се извършват от други държавни институции и не са
включени в Отчета за дохода за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.

12.

Съществуват ли субсидии и отстъпки към нискотарифните
превозвачи, различни от отстъпките в програмата за насърчаване?
Ако да, моля да посочите тяхното естество и да предоставите
размера им за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.

13.

Съществуват ли маркетингови субсидии/отстъпки към търговците „Летище София“ ЕАД предоставя маркетингова помощ на
на дребно? Ако да, моля да посочите тяхното естество и да наематели на търговски обекти във връзка с рекламни кампании на
предоставите размера им за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.
територията на летище София (50% от рекламната тарифа) в
периода 2015-2017, както следва:
2015 – 8 078 Евро без ДДС;
2016 – 61 696 Евро без ДДС;
2017 – 63 983 Евро без ДДС

Инсентив програмата на летище София е валидна за всички
авиокомпании, независимо, дали те са нискотарифни или
традиционни. Информираме ви, че не съществуват други субсидии
и отстъпки.
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14.

Моля обяснете причините за изменението на следните разходни
пера:
1. Разходи за електричество за 2016 г. (спрямо 2015 г.) и за 2017 г. 1. разходи за електричество: потреблението на електрическа
(спрямо 2016 г.), съответно с: -1 721 хил. лв. и +788 хил. лв.;
енергия за годините е относително постоянно, а цена на
електроенергията на СрН е променлива и се определя от
доставчика ЧЕЗ по утвърдена методика от КЕВР.
2. Относно разходите за основни и спомагателни материали -през
2. Разходи за основни и спомагателни материали за 2016 г. (спрямо 2015 г. са отразени в повече разход за облекло за пожарна
2015 г.) и за 2017 г. (спрямо 2016 г.), съответно с: -401 хил. лв. и безопасност; през 2017 г. са отразени в повече разходи за филтри за
+284 хил. лв.;
агрегати, карбамид и гуми.
3. Относно разходите за облекло - през 2015 г е закупено облекло,
за което е започнало отчитане на разходи чрез срока му за
изхабяване. През 2016 г. част от облеклото е с изтекъл срок на
3. Разходи за облекло за 2016 г. (спрямо 2015 г.) и за 2017 г. (спрямо изхабяване и съответно разходите са по-малък размер.
2016 г.), съответно с: -303 хил. лв. и +27 хил. лв.;
4.
Изменение
на
разходите
за
вода
4.1.Разходът на средства за вода се е увеличил през 2016 год.
спрямо 2015 год. поради:
•увеличен разхода на вода свързан с нарастване на пътникопотокза 2015 г. броят на преминали пътници е 4 088 943 лица, а за 2016
4. Разходи за вода за 2016 г. (спрямо 2015 г.) и за 2017 г. (спрямо г. - 4 980 387 бр.;
2016 г.), съответно с: +26 хил. лв. и -219 хил. лв.;
•
увеличение
на
цената
за
водоснабдяване.
4.2. Намалението на изразходваните средства за вода през 2017 г.
спрямо 2016 г. е в резултат на изграждането на нова водопроводна
връзка (въведена с разрешение за ползване № СТ-051816/19.12.2016 г.), при експлоатацията на която не се генерират
загуби от площадковия водопровод.
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5. През 2016 г. „Летище София“ ЕАД имаше договорни отношения
за доставка на природен газ с избран Доставчик само за месец
Януари и Февруари, поради тази причина разходите за природен
газ през 2016 г. (спрямо 2015 г.) са по-малки.
6. Относно разходите за резервни части - през 2017 г. са отразени в
повече разходи за снегопочистваща техника, компресори и
регулатори за ток.
5. Намалението на разходите за природен газ през 2016 г. (спрямо
2015 г.) с 225 хил. лв.;

15.

6. Увеличението на разходите за резервни части през 2017 г.
(спрямо 2016 г.) с 277 хил. лв.
Молим да предоставите сумите на разходите, свързани с правното Информацията по въпроса не е свързана с обекта на концесията представителство по делото с МАК/АДМАК през 2015 г. и 2016 г. делото е приключило, сумите са изплатени и концесионерът няма
да има отношение.
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16.

1. Във връзка с активи/операции, които не са предмет на
концесията (Летище Балчик, х-л Космос, ВИП А), молим да
предоставите следната информация:
a) по отношение на ефекта върху EBITDA:
- приходи и съответните оперативни разходи за 2015 г.'
- оперативни разходи за 2016 г.;
- оперативни разходи за 2017 г.
б) по отношение на балансовите пера към 31 дек. 2015 г, 31 дек
2016 г., 31 дек 2017 г.:
- дълготрайни активи;
- вземания;
- задължения;
- дълг и/или задължения с финансов характер.
2. Има ли други операции, които не са обект на концесията. Ако
да, моля да посочите съответните ефекти върху приходи/разходи и
балансовите пера за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.

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 – Папка „Отговори, публикувани
на 17.08.2018 г.“

17.

1. Във връзка с прекратен(и) договор(и) за наземно обслужване с
Austrian Airlines, за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. моля да предоставите
размера
на:
a) Приходите, генерирани от Летище София от Аустриън Еърлайнс;
б) Съответните оперативни разходи, свъразни с гореспоменатите
приходи
от
Аустриън
Еърлайнс.
2. Има ли други значителни приходи и/или разходи с еднократен
характер през 2015-2017 г. Ако да, моля да посочите тяхното
естество и размер съответно за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.

1. а) Приходите, генерирани от Аустриън Еърлайнс за годините
2015, 2016 и 2017 са както следва:
за 2015 г. - 975 994.16 лв.; за 2016 г. - 950 608.19 лв.; за 2017 г. 805 82.07 лв.
1. б) оперативните
разходи не се отчитат по авиокомпании
2. Няма други значителни приходи и/или разходи с еднократен
характер през 2015-2017 г.
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18.

19.

20.

Молим да предоставите разбивки по клиент на вземанията от Информацията по въпроса не е свързана с обекта на концесията.
летищни такси (по договора с Правителството на Р България) за Разчетите на „Летище София“ ЕАД и МТИТС вкл. по отношение
2015 г., 2016 г. и 2017 г.
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.
Молим да предоставите информация за възрастовата структура на Информацията по въпроса не е свързана с обекта на концесията.
Търговските вземания и Вземанията по договор с Правителството Разчетите на Летище София ЕАД с контрагентите си и МТИТС вкл.
на Р България, както и информация за политиката за обезценка на по отношение на вземанията от авиокомпании за летищни такси ще
тези вземания, информация за начислените провизии за обезценка се решават само между „Летище София“ ЕАД и тях, т.е.
на вземания към 31 декември 2016 г. и 31 декември 2017 г.
концесионерът няма да има отношение към тези вземания.

Моля да обясните причините за движението в следните търговски
вземания:
1. Увеличението на търговските вземания от Wizz Air Bulgaria през
2016
г.
спрямо
2015
г.
с
682
хил.
лв.;
2. Намалението на търговските вземания от България Еър АД,
съответно 2016 г. спрямо 2015 г. с 479 хил. лв. и през 2017 г. спрямо
2016
г.
с
1
108
хил.
лв.;
3. Намалението на търговските вземания от Swissport Bulgaria AD
през 2017 г. с 171 хил. лв.

Информацията по въпроса не е свързана с обекта на концесията.
Разчетите на „Летище София“ ЕАД с контрагентите ще решават
само между Летище София ЕАД и тях, т.е концесионерът няма да
има отношение към тези вземания.
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21.

Моля да предоставите информация по месеци за 2015 г., 2016 г. и
2017 г. за следните пера от оборотния капитал:
Материални
запаси
Търговски
вземания
Данъчни
вземания
- Вземания по договор с Правителството на Р България
Други
вземания
- Пенсионни и други задължения към персонала и осигурителни
институции
Търговски
задължения
Данъчни
задължения
- Други задължения

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 – Папка „Отговори, публикувани
на 17.08.2018 г.“.

22.

Моля да предоставите разбивка по година на произход на Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
начисленията за неизползван отпуск към 31 декември 2016 г. и 31 Информационната зала – приложение 7.11 (файл 22).
декември 2017 г.?

23.

Моля да ни предоставите информация за броя на прекратените Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
трудови правоотношения - по желание и уволнения (по отделно), за Информационната зала – приложение 7.12 (файл 23).
2015, 2016, 2017 и 2018

24.

Моля да предоставите разбивка на капиталовите разходи за 2015,
2016,
2017
г.
на:
- разходи, които са свързани със съществуващи съоръжения
(поддръжка);
- разходи за нови инвестиционни проекти.

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 – Папка „Отговори, публикувани
на 17.08.2018 г.“..
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