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Въпрос
Моля потвърдите дали границите на собственост/местата,
където са монтирани уредите за измерване на консумираната
електрическа енергия, консумираното количество природен
газ, както и консумираното количество вода за нуждите на
„Летище София“, се намират в границите на концесионната
територия. В случай, че измерването се извършва извън
концесионната територия, моля да посочите имотите, където
се намират тези средства за измерване (на електрическа
енергия, природен газ, и вода).

Отговори
От монтираните уреди за измерване на консумираното количество вода само 1 бр.
водомер с клиентски № 20 000 516 47, се намира извън границите на концесионната
територия, в УПИ ХХХІV – ПИ 68134.709.28.
Ел енергия:
1. търговски електромери извън концесионната територия:
• Външно ел.захранване за Терминал 2 на 20 кV - в п/ст. „Искър Индустрия”.
• Външно ел.захранване за Терминал 2 на 20 кV – контролен електромер в п/ст.
Блок 6 на ДП РВД.
• Външно ел. захранване на Терминал 1 на 6 кV – в ТЕЦ „София Изток”.
• Външно ел. захранване на Терминал 1 на 6 кV - в п/ст. „Искър Индустрия”.
• Външно ел. захранване на Терминал 1 на 10 кV - в п/ст. „Изток”.
• Външно ел.захранване Разтоварище ГСМ на 0,4 кV – контролен електромер в
трафопост на „Щрабаг” ЕООД.
Границите на собственост/местата, където са монтирани уредите за измерване на
консумираното количество природен газ се намират в границите на концесионната
територия.
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Моля потвърдете дали договорът между „Летище София“ Потвърждаваме, че договорът между „Летище София“ ЕАД и „Топлофикация
ЕАД и „Топлофикация София“ ЕАД от юли 2017 г. за София“ ЕАД от юли 2017 г. е продължен автоматично за нов едногодишен период.
използване на газопроводно отклонение – „Казичене“ е в
сила и е продължен автоматично за нов едногодишен
период.
Във връзка с отговорът на въпрос № 6, предоставен чрез
Q&A платформата в документ № 18_5 от 23.08, е представен
списък на лицата на, които се префактурира електрическа
енергия. Сред тези лица, има наематели и наземни
оператори. Моля да посочите, основанието на което се
префектурата електрическа енергия на следните лица:
Агромакс Еър, Арпис, Астифуд, Балкан Кейтъринг, Брокс

За фирми:
Астифуд – прекратен договор на 30.06.2018 г.
Брокс Вижън и Ивентийз – плащане по еднократен договор – провеждане на
мероприятие.
За фирми:
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вижън, Екстранс, Ер София, ЕТ Слави 31, Ивентийз,
Инвестор БГ, Калин карго енд турс, Лабконсулт плюс, Тони
консулт, Трансимпекс, Юротим Карго. Моля представете
съответните договори с посочените дружества в
информационната зала.
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Моля потвърдете дали „Летище София“ ЕАД префактурира
суми за консумирано количество природен газ,
водоснабдяване и канализация на трети лица, различни от
наематели на Летище София. Моля представете списък и
договори на основание на което се извършва съответното
префактуриране.

Агромакс Еър, Арпис, Балкан Кейтъринг, Екстранс, Ер София, ЕТ Слави 31,
Инвестор БГ, Калин карго енд турс, Лабконсулт плюс, Тони консулт, Трансимпекс,
Юротим Карго:
Тези обекти са извън територията на концесията, но са разположени в района на
летището и се захранват от вътрешната електроразпределителната мрежа на
летището. Това налага да се възстановяват сумите за потребена ел. енергия от тези
лица на „Летище София“ ЕАД.
Трети лица, на които се префактурира използваната вода са:
•
Авиоотряд 28
•
Митница „Аерогара София”
•
ДП „РВД” – нова кула
•
„М и М ер карго сървис БГ”

„Летище София“ ЕАД не префактурира суми за консумирано количество природен
газ. Префактурирането на използваната вода се извършва на база на подписани
споразумения, които са налични за преглед на място във Физическата
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от Документацията
за концесията - Приложение 3.56.
Моля да потвърдите дали има наематели, които упражняват Няма наематели, които продължават да заемат наети площи и помещения с
право на задържане върху наетите помещения/площи, които прекратени или развалени договори за наем.
влизат в обекта на концесията, след прекратяване/разваляне
на съответните договори за наем. В случай че има такива,
моля посочете съответните наематели и помещения/площи,
и предоставете копия на съответните договори за наем.
„Летище София“ разполага със следните обекти за търговия и/или съхранение на
Колко обекти за търговия и/или съхранение на козметични козметични продукти:
продукти са регистрирани от Летище София ЕАД? Моля, Магазин 3, „Заминаване“, Терминал 1;
представете копия от удостоверения 2220007639/18.12.2006, Магазин 4, Пристигане, Терминал 1;
2220020251/05.04.2018,
2220021546/11.12.2017, Магазин Български напитки, Терминал 1;
2220021547/11.12.2017,
2220021548/11.12.2017, Магазин 7 „Изток“, Терминал 2;
2220022056/18.07.2018
Магазин 8 „Запад“, Терминал 2;
Магазин Български напитки, Терминал 2;
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Магазин 14 за пакетирани хранителни продукти;
Магазин 13, тип киоск, вътрешни линии;
Магазин 10, „Пристигане“, Терминал 2.
- Склад за съхраняване на козметични продукти, находящ се на Терминал 2.
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Колко обекта за търговия с храни и обекти за обществено
хранене са регистрирани от „Летище София“ ЕАД? Моля,
представете копия от удостоверения 47904/15.08.2018,
29561/30.10.2014, 29565/30.10.2014. Моля, потвърдете дали
представените удостоверения от 2004 г. и 2006 г. отразяват
актуална регистрация на съответните обекти, съответно
моля да представите допълнителна информация за
актуалното състояние на обектите.

След 2011г. такива удостоверения не се издават на хартиен носител, те са налични в
публичния регионален регистър към Столична РЗИ на електронен адрес: http://srzi.bg
Обекти за търговия с храни и обекти за обществено хранене, оперирани от „Летище
София“ ЕАД са 13 броя:
- Магазин 3, „Заминаване“, Терминал 1
- Магазин 4, Пристигане, Терминал 1
- Магазин Български напитки, Терминал 1
- Магазин 7 „Изток“, Терминал 2
- Магазин 8 „Запад“, Терминал 2
- Магазин Български напитки, Терминал 2
- Магазин 14 за пакетирани хранителни продукти
- Магазин 13, тип киоск, вътрешни линии,
- Магазин 10, „Пристигане“, Терминал 2
- Салон за гости „София“
- Салон за гости „Преслав“
- Салон за гости „Плиска“
- ВИП „Б“
Представените удостоверения от 2004 г. и 2006 г. не са валидни към настоящия
момент. След като дейността по издаването на удостоверения за регистриране на
обекти за търговия с храни и обекти за обществено хранене преминава от
Министерството на здравеопазването към Министерството на земеделието, храните
и горите, второто е трябвало служебно да пререгистрира обектите. Това не е
направено и поради тази причина „Летище София“ ЕАД е подало нови заявления за
регистриране на обектите.
Удостоверение 47904/15.08.2018 г. и Удостоверение 29561/30.10.2014 г. са налични
за преглед в Електронната секция на Информационната зала - Приложение № 26,
файлове Приложение 2.1 и Приложение 2.2.
3

Удостоверение 29565/30.10 2014 не принадлежи на „Летище София“ ЕАД.
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„Летище София“ ЕАД не притежава удостоверение 41600/23.02.2017 за регистрация
на склад под митнически контрол.
„Летище София“ ЕАД притежава Лиценз за Управление на данъчен склад № 361 от
Моля, представете копие от удостоверение 41600/23.02.2017
08.04.2008 г., издаден от Агенция „Митници“.
за регистрация на „Летище София“ ЕАД като одобрен склад
Лицензът за Управление на данъчен склад № 361 от 08.04.2008 г. е наличен за
под митнически контрол.
преглед в Електронната секция на Информационната зала от 23.08.2018 г. Приложение № 13.8.
Моля да посочите договорите за наем, по които, в резултат „Летище София“ ЕАД няма сключени договори за наем, по които в резултат на
от неизпълнение от страна на наемателя, обезпечението неизпълнение от страна на наемателя, обезпечението изцяло или частично е било
изцяло или частично е било усвоено от наемодателя без усвоено и впоследствие същото да е възстановено.
впоследствие да е възстановено до договорения размер като
при това посочите и размера на усвоените суми.

Информация за депозитите за ВИП обслужване във формат Ексел е налична за
Моля представете списък с всички внесени депозити за ВИП преглед в Електронната секция на Информационната зала - Приложение № 2.3.8.
За обслужване в бизнес салоните няма предоставени депозити.
10 обслужване (за предоставяне на летищни услуги и
разплащане на кредит), за дoстъп до бизнес салон (Lounge
Agreement) и договорите за наземно обслужване на Летище
София.
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Тъй като клиентът извършва полети само през зимата, подновява своята гаранция по
Представената с отговорите на въпроси от 23.08.2018 г. време на зимно разписание.
банкова гаранция от NOUVELAIR TUNISIE (Tunisia)
11 изглежда изтекла. Моля представете действаща банкова
гаранция.
Нови клиенти: SB Teh, Tayaran Jet, Iraqi Airways – в сила от 1 Август 2018 г.; Fleet
Забелязахме, че в много случаи датата на влизане в сила на Air, UAB Jarinta - в сила от 1 Септември 2018 г.
договори за наземно обслужване и анексите към тях e поранна от датата на сключването им. Моля потвърдете дали в
12 момента се предоставят услуги по наземно обслужване на
лица, с които Летище София все още не е сключило договор
за наземно обслужване (и, ако има такива, представете
списък на тези лица и информация за предоставяните им
услуги).
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