Приложение 6
Ключови показатели за изпълнението (КПИ) – Измерване на изпълнението
A.

Общи положения

1.1

Въведение
Съгласно Клауза 1.2.3 (Тълкуване) на Концесионния договор от дата [посочва се датата]
(„Концесионният договор“) между Министъра на транспорта, информационните технологии
и съобщенията на Република България, в качеството на концедент („Концедентът“) и
[посочва се Концесионерът] („Концесионерът“), настоящото Приложение 6 представлява
неразделна част от Концесионния договор. Съответно настоящото Приложение следва да се
чете във връзка с Концесионния договор, по-специално, но не ограничено до, с разпоредбите
на точка 23 (Летищни услуги и изпълнение) от същия. Дефинициите, посочени в Концесионния
договор, ще са със същото значение и в настоящото Приложение 6, освен ако в него не им е
приписано друго значение.

1.2

Цел
Целта на настоящото Приложение за КПИ е:
1.2.1 Дефиниране на действието на системата за Измерване на изпълнението, която
предоставя стимули Концесионерът да изпълнява Летищните услуги съгласно
Стандартите за изпълнението, да осигурява достатъчно капацитет във връзка с перони,
пътеки за рулиране, пистова система за излитане и кацане (ПИК) и Пътнически
терминали, да предоставя Изискваното ниво на обслужване и за определяне на
последствията и Неустойките за изпълнението, когато съответните цели, посочени в
настоящото Приложение 6, не са изпълнени;
1.2.2 Установяване на процедурите и системата за измерване, отнасящи се до измерване на
Стандартите за изпълнението, Оценката на капацитета и Изискваното ниво на
обслужване, което Концесионерът трябва да осигурява;
1.2.3 Определяне на измерването на Критичните проблеми с капацитета на перони, пътеки за
рулиране, ПИК и терминали и последствията в случай че Стандартите за изпълнението,
съгласно посоченото в настоящото Приложение 6 не са изпълнени.
1.2.4 Определяне на измерването на качеството на обслужването във връзка с Изискваното
ниво на обслужване, осигурявано от Концесионера и последствията в случай че
Стандартите за изпълнението, съгласно посоченото в настоящото Приложение 6 не са
изпълнени.
1.2.5 Определяне на финансовите последствия, в случай че Стандартите за изпълнението,
съгласно посоченото в настоящото Приложение 6 не са изпълнени.

1.3

Измерване и отчитане на Стандартите за изпълнението
1.3.1 Стартиране и времеви план
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От Началната дата на Концесията на Летището започва измерването на Стандартите за
безопасността и свързани с безопасността дейности, посочени в Таблица 2 по-долу, в
съответствие с разпоредбите на Концесионния договор и настоящото Приложение 6.
На Началната дата на измерване на изпълнението, освен ако не е посочена по-ранна дата
за измерване на изпълнението, на Летището започва измерването на Стандарти за
оперативното изпълнение, посочени в Таблица 2 Проучването на качеството на
летищното обслужване (ASQ Survey) и Оценката на капацитета на летището в
съответствие с разпоредбите на Концесионния договор и настоящото Приложение 6. За
целта Концесионерът стартира неофициално наблюдение шест месеца след Началната
дата на Концесията и стартира официално наблюдение от Началната дата на измерване
на изпълнението.
Концесионерът е длъжен да изпълнява съответните Стандарти за изпълнението
постоянно, във всеки случай след Началната дата на измерване на изпълнението за
оставащия период до края на Срока на Концесията, съгласно посоченото в Таблица 2
по-долу.
Измерването на Стандартите за изпълнението ще е непрекъснат процес, т.е. ще се
извършва постоянно, с разумна методология за наблюдение и регистриране на
(не)съответствията, договорена между Концедента и Концесионера преди Началната
дата на измерване на изпълнението за всеки Стандарт за изпълнението, посочен в
настоящото Приложение 6.
1.3.2 Методология
Концесионерът е длъжен на или преди датата, падаща се 3 (три) месеца след Началната
дата на Концесията, да представи описание на методологията на Концедента, който е
длъжен да даде коментари по същата преди Началната дата на измерване на
изпълнението.
В случай че за Концедента предложената методология е приемлива и същата е
представена в горепосочените срокове, Концедентът е длъжен да я одобри преди
Началната дата на измерване на изпълнението. В случай че Концедентът има коментари,
Концесионерът и Концедентът обсъждат начина, по който те да бъдат отчетени, като се
приема, че Концедентът има окончателното право да отхвърли методологията; в случай
че Страните не постигнат съгласие на или преди Началната дата на измерване на
изпълнението, Концедентът има правото да наложи методология за измерване, която
Концесионерът да прилага за измерване на КПИ.
Тази методология ще включва начина, по който Концесионерът систематично ще
регистрира (i) времето на предприемане на действия в отговор на несъответствие със
Стандартите за изпълнение, посочени по-долу и (ii) планирания подход и необходимия
срок за отстраняване на несъответствието, както и достъпа, който ще му е необходим
или му е бил необходим и който подлежи на предоставяне от страна на Концедента или
Трети страни.
Методологията може да бъде изменяна с одобрението на Концедента и Концесионера,
като Страните са длъжни да си сътрудничат взаимно за изготвянето на изменена
методология., в случай че някоя от Страните поиска това, първоначално след период от

2

три години след Началната дата на Концесията, а в последствие на интервали от пет
години.
Преустановяване на експлоатацията или несъответствие със Стандартите за
изпълнение, посочени по-долу, дължащи се на Услуги, контролирани от Трети страни
или Държавни ползватели, се изключват от обхвата на отчитането на Стандартите за
изпълнението, посочени по-долу. Концесионерът е длъжен да предоставя на
Концедента справки за преустановяване на експлоатацията при всяко настъпване на
такова събитие. Посочените по-долу Стандарти за изпълнението не се отнасят до
разумно преустановяване на експлоатацията за целите на планова профилактична
поддръжка.
Концесионерът може, за собствена сметка, да наеме независима трета страна да
извършва измерванията, изисквани съгласно настоящия Договор, включително
настоящото Приложение 6.

1.3.4 Срокове за отчитане и поправителни мерки
Отчитането към Концедента става по реда на Клауза 23.3 (Отчети за напредъка).
Отчитането към Концедента се извършва на тримесечие, като за всеки месец, в който
има неспазване на съответния Стандарт за изпълнението се дължат Неустойки за
изпълнението, съгласно точка B.1.2 по-долу.
Всяко несъответствие с определен Стандарт за изпълнението по-долу се отстранява в
рамките на посочения период за отстраняване, отговарящ на съответния Стандарт за
изпълнението. В случай че Концедентът, Държавен ползвател или Трети страни трябва
да предоставят достъп на Концесионера, преди същият да може разумно да поправи
несъответствието с изискваните Стандарти за изпълнението, определеният срок за
отстраняване се удължава с времевия период между (a) първото официално искане от
страна на Концесионера за достъп, отправено до Концедента или съответния Държавен
ползвател или Трета страна и (b) момента във времето, в който Концедентът или
съответният Държавен ползвател или Трета страна са предоставили на Концесионера
искания от същия достъп.
Ако Концесионерът понесе Неустойки за изпълнението в рамките на даден Тримесечен
период, той е длъжен в тримесечието, следващо тримесечието, в което са наложени
неустойките, да представи корективен план, в който са описани мерките, които
Концесионерът възнамерява да предприеме или е предприел, за да подобри
изпълнението съгласно съответния Стандарт за изпълнението.
Не по-късно от 1 март на всяка календарна година Концесионерът се задължава да
представи Годишен отчет за изпълнението, включващ резултатите от всички
измервания на Стандартите за изпълнението през предходната календарна година.
Концесионерът е длъжен да наблюдава и да води всички надлежни записи на
измерванията на Стандартите за изпълнението (включително, с цел избягване на
съмнения, копия от всички Тримесечни отчети и Годишни отчети на изпълнението) за
Срока на Концесията.
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1.4

Плащане на Неустойките за изпълнението
Плащането на Неустойки за изпълнението, наложени съгласно настоящото Приложение, се
извършва в рамките на трийсет (30) дни след края на съответното отчетно тримесечие по
сметка, посочена за целта от Концедента.
В случай че дължими и платими Неустойки за изпълнението не се преведат в срок,
Концедентът има право, без това да е в ущърб на всякакви други права или удовлетворения,
да получи лихва върху всяко неизвършено плащане съгласно с условията на Концесионния
договор, като тази лихва се изчислява от ден за ден, при годишен процент, равняващ се на
Референтния лихвен процент от деня, следващ датата, на която плащането е било дължимо,
до (включително) датата на плащане. Плащане, отсрочено в съответствие с Клауза 36
(Непреодолима сила), не се счита за дължимо и не се олихвява за срока на отсрочката.
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B.

Специфични Стандарти за изпълнението

1.1

Въведение
Посоченият по-долу подход касае наблюдението посредством три категории Стандарти за
изпълнението:


Незабавно обвързващи критерии (КПИ);



Удовлетвореност на пътниците, измервана с помощта на допитвания (анкети) до
пътниците съгласно стандартната методология за качество на летищното обслужване
ASQ определена от ACI и,



Годишна оценка на капацитета на Летището.

Таблица 1
В настоящата Таблица 1 се представя обобщено структурата на Измерването на изпълнението,
дадено подробно по-долу и въведение относно главните категории Стандарти за изпълнението. Не
се представят допълнителни Стандарти за изпълнението, освен категориите, посочени в Част B.
Таблицата с обобщението съответно трябва да се чете във връзка със спецификациите по-долу.
Наблюдение на Летище София – обобщено представяне
Честота
Обхват
Изпълняващ
наблюдението
КПИ,
Постоянно Вж.
Като
цяло
свързани с
точка B.1.2 по- следенето
се
експлоатаци
долу
извършва
на
ята,
принципа
на
безопасност
самоотчет
от
та
и
Концесионера, с
свързани с
одитиране
на
безопасност
методологията и
та дейности
внезапни
проверки
от
страна
на
Концедента/
Трета страна

Цел
Специфични
КПИ (вж. точка
B.1.2 по-долу).
неофициалното
наблюдение
стартира
6
месеца
след
Началната дата
на Концесията; а
официалното
наблюдение
–
анкети
сред
пътници
(и
Неустойки
за
изпълнението)
започват да се
прилагат
на
Началната дата
на измерване на
изпълнението
(освен
за
безопасността и
свързаните
с
безопасността
дейности,
за
които
наблюдението

Неустойки
за
изпълнението
Неустойки
за
изпълнението в
размер максимум
до 2% общо от
Летищните такси
на месец плюс
прекратяване в
случай
на
продължаващо
неизпълнение
(вж. точка B.1.2.1
по-долу).
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Проучване
на
КЛО
(ASQ)

Измерва се
на
тримесечие
,
с
ежегоден
преглед

34
ключови
области
на
обслужването,
вкл. 8 главни
категории
(стандартизиран
образец
за
всички летища)

КЛО (ASQ)

Оценка на
капацитета
на Летището

Измерва се
ежегодно

Перони
за
граждански
цели, пътеки за
рулиране,
съществуваща
ПИК,
Пътнически
терминали

Специалист,
одобрен
от
Концедента
доставчик, който
да
извърши
оценка
на
капацитета,

започва
на
Началната дата
на Концесията)
Сред Летищата
със съответния
размер в Европа,
намиращи се в
първата
половина
на
класацията

Осигуряване на
капацитет
за
избягване
на
Критични
проблеми
с
капацитета

Неустойки
за
изпълнението в
размер максимум
до 1% общо от
Летищните такси
на
тримесечие
(вж. точка 1.3 подолу)
Не се прилагат
Неустойки
за
изпълнението, но
се
прилагат
Задействащи
разширяването
събития.
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1.2

Ключови показатели за изпълнението (КПИ)
Незабавно обвързващите КПИ ще са от два типа:
a)
b)

Отнасящи се до оперативни дейности/експлоатацията;
Отнасящи се до въпроси по безопасността и свързани с безопасността дейности

Мерките са посочени по-долу в Таблица 2, като се приема, че както критериите, така и срокът за
отстраняване на несъответствия ще се прилагат при пълно спазване на нормативната уредба.
КПИ
Стандарт
за Критерии/срок
за База за оценяване
изпълнението
отстраняване
a) Експлоатация/оперативни дейности
Всеки
елемент, „Оптимално ниво на Пълно съответствие
посочен в обхвата на обслужване“, ИАТА,
„Оптимално ниво на съгласно
десетото
обслужване“
на издание
на
ИАТА
Наръчника
за
развитие на летищата
(Airport Development
Reference Manual).

Механични
съоръжения
чувствителност
отношение
пътниците

с
по
на

Информационни
табла с полетна
информация (FIDS)
(единствено таблата

Незабавни действия,
изисквани
при
възникване
на
оперативен проблем,
като
същият
се
решава в рамките на
двайсет и четири (24)
часа
по
начин,
удовлетворяващ
Концедента.
Включват се системи
за обслужване на
входящ и изходящ
багаж,
зони
за
преминаване
на
пътници, пътнически
ръкави, асансьори и
ескалатори.
Незабавни действия,
изисквани
при
възникване
на
проблем, като същият
се решава в рамките
на осем (8) часа по
начин,
удовлетворяващ
Концедента.
Наличност
на
информационни
табла

Цел

Честота
на
наблюдението

98%
от
работното
време
в
рамките
на
всеки месец

Провежда
се
постоянно, като
спецификите се
определят
между
Концедента и
Концесионера,
за
осигуряването
на достатъчно
месечно
покритие
за
надлежно
оценяване на
изпълнението.

Оперативна
разполагаемост
на
съоръженията,
с
изключение на (i)
планова поддръжка,
(ii)
неправилна
експлоатация по вина
на авиокомпания или
оператор по наземно
обслужване,
(iii)
непреодолима
сила
или (iv) проекти за
развитие на Летището
на
Концесионния
обект.

98%
от
работното
време
в
рамките
на
всеки месец

Провежда
се
постоянно, като
спецификите се
определят
между
Концедента и
Концесионера,
за
осигуряването
на достатъчно
месечно
покритие
за
надлежно
оценяване на
изпълнението.

%
работещи
информационни табла

98%
оперативна
разполагаемост

Провежда
се
постоянно, като
спецификите се
определят
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за информиране на
пътниците)

Незабавни действия,
изисквани
при
възникване
на
проблем, като същият
се решава в рамките
на четири (4) часа по
начин,
удовлетворяващ
Концедента.

Паркинг
автомобили

Наличност

за

Разработване на план
за коригиращи мерки
в
случай
на
неналичност,
съгласно
изискванията
в
рамките
на
следващото
тримесечие, както е
посочено по-долу.

в рамките на
всеки месец

Наличие на места за
паркиране в зоните за
паркинг за кратък и
продължителен
престой.

b) Безопасност и свързани с безопасността дейности
Летищен
Поддържане
на Постоянно
сертификат
действащи
и поддържане, в пълно
актуални
съответствие,
без
сертификати.
прекъсване.

100%
от
работното
време
в
рамките
на
всеки месец

100%

Изисквани незабавни
действия и решаване
на
въпросите
в
сроковете,
определени
от
Концедента и ГД
ГВА.

Оперативни
въпроси, свързани с
безопасността
на
пистовата система,
създаващи
значителна

Поддържане на пълна
безопасност
на
летателното поле и
съоръженията
за
движение
на
летателни средства.

Отсъствие на ситуация
с
нарушена
безопасност,
причинена
от
Концесионера.

Способност за
безопасна
експлоатация
за 100% от
самолетните
операции.

между
Концедента и
Концесионера,
за
осигуряването
на достатъчно
месечно
покритие
за
надлежно
оценяване на
изпълнението.
Провежда
се
постоянно, като
спецификите се
определят
между
Концедента и
Концесионера,
за
осигуряването
на достатъчно
месечно
покритие
за
надлежно
оценяване на
изпълнението.
Изпълнява се
постоянно, като
условията
се
определят
съгласно найдобрите
практики
в
областта
на
измерването и
управлението
на
безопасността
и се договарят с
Концедента,
като се приема,
че създаването
и/или
настъпването
на посочения
проблем
е
основание
за
Неустойка за
изпълнението.
Изпълнява се
постоянно, като
условията
се
определят
съгласно найдобрите
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непосредствена
опасност, съобщени
на Концесионера от
страна
на
Концедента

Изисквани незабавни
действия,
като
нерешените въпроси
се
решават
от
Концесионера
в
рамките на двайсет и
четири (24) часа или
друг разумен срок,
поставен
от
Концедента.

Оперативни
въпроси, свързани с
безопасността
на
пътеките
за
рулиране,
създаващи
значителна
непосредствена
опасност, съобщени
на Концесионера от
страна
на
Концедента.

Поддържане на пълна
безопасност
на
летателното поле и
съоръженията
за
движение
на
летателни средства.

Други
въпроси,
свързани
с
летателното поле.

Поддържане на пълна
безопасност
на
летателното поле.

Изисквани незабавни
действия,
като
нерешените въпроси
се
решават
от
Концесионера
в
рамките на четиресет
и осем (48) часа или
друг разумен срок,
поставен
от
Концедента.

Изисквани незабавни
действия,
като
нерешените въпроси
се
решават
от
Концесионера
в
рамките на два (2)
работни дни или друг
разумен
срок,
поставен
от
Концедента.

Концесионерът
е
длъжен да предприема
действия
и
да
съдейства за решаване
на проблема.

Отсъствие на ситуация
с
нарушена
безопасност,
причинена
от
Концесионера.

Способност за
безопасна
експлоатация
за 100% от
самолетните
операции.

Концесионерът
е
длъжен да предприема
действия
и
да
съдейства за решаване
на проблема.

Отсъствие на ситуация
с
нарушена
безопасност,
причинена
от
Концесионера.
Концесионерът
е
длъжен да предприема
действия
и
да
съдейства за решаване
на проблема.

Способност за
безопасна
експлоатация
за 100% от
самолетните
операции.

практики
в
областта
на
измерването и
управлението
на
безопасността
и се договарят с
Концедента,
като се приема,
че създаването
и/или
настъпването
на посочения
проблем
е
основание
за
Неустойка за
изпълнението.
Изпълнява се
постоянно, като
условията
се
определят
съгласно найдобрите
практики
в
областта
на
измерването и
управлението
на
безопасността
и се договарят с
Концедента,
като се приема,
че създаването
и/или
настъпването
на посочения
проблем
е
основание
за
Неустойка за
изпълнението.
Изпълнява се
постоянно, като
условията
се
определят
съгласно найдобрите
практики
в
областта
на
измерването и
управлението
на
безопасността
и се договарят с
Концедента,
като се приема,
че създаването
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и/или
настъпването
на посочения
проблем
е
основание
за
Неустойка за
изпълнението.

1.2.1 Специфична методология за оперативните Стандарти за изпълнението съгласно
посоченото в B.1.2 a)
Настоящото обхваща редица области, които са ключови за Пътниците. Тези КПИ
подлежат на преоценка на всеки 2 години след Началната дата на измерване на
изпълнението, в съответствие с Бизнес плана, представен с Офертата. В случай че
поради съществуващите съоръжения в Терминал 1 (Т1) прилагането на тези КПИ не е
целесъобразно, Концедентът и Концесионерът ще изработят съвместно междинни КПИ
за Т1 в първите три месеца след Началната дата на Концесията. Те трябва да обхващат
горепосочените области в Таблица 2, част А). Неустойките за изпълнението при случаи
на непостигане на оперативен КПИ (определен по всички отделни категории от
„Оптимално ниво на обслужване“ на ИАТА (напр. чакане за проверка по сигурността,
чакане за паспортен контрол, чакане за чекиране и пр.) или за всяка категория от
механичните съоръжения важни за пътниците (напр. асансьори, ескалатори, движещи
се пътеки за придвижване на пътници), електронни табла за полетна информация или
паркинг за автомобили в даден месец биха били:








Първоначално 0,2% от общите Летищни такси за същия месец за всеки отделен
неизпълнен оперативен Стандарт за изпълнението, като максималният сумарен
размер на месечните Неустойки за изпълнението не надвишава 1% от Летищните
такси за същия месец за тази категория Стандарти за изпълнението;
За всеки следващ месец с неспазване на всеки отделен оперативен Стандарт за
изпълнението, който не е изпълнен през предходния месец, 0,4% от общите
Летищни такси за този месец, до максимален сумарен размер на Неустойките за
изпълнението на месец от 2% от Летищните такси за същия месец (Увеличени
неустойки). За яснота, това се начислява в допълнение към максималния сумарен
размер на месечните Неустойки за изпълнението от 1% от общите Летищни такси
в предходната подточка;
В случай че Концесионерът не изпълнява Стандарт за изпълнението в
продължение на 6 месеца (независимо дали месеците са последователни или не)
в рамките на който и да е 12-месечен период (освен поради причини извън
контрола на Концесионера), той е длъжен да представи план за коригиране на
проблема и ще разполага с 6 месеца (или с друг разумно договорен срок) за
осъществяване на плана;
В случай че Концесионерът не спазва този Стандарт за изпълнението в
продължение на 6 месеца от следващата година, Концесионният договор може ще
бъде прекратен (продължително неизпълнение) съгласно Клауза 40.1.5 от
Концесионния договор;
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Концесионният договор може да бъде прекратен и в случай че неизпълнението не
достигне степента, посочена по-горе, но е налице съществено нарушение от
страна на Концесионера във връзка със Стандартите за изпълнението, посочени в
Приложение 6, което е със съществен отрицателен ефект върху Концесионните
дейности и функционирането на Летището съгласно Клауза 40.1.18 от
Концесионния договор.

При обмислянето на прекратяване и налагане на Неустойки за изпълнението,
Концедентът оценява степента, в която неспазването на Стандартите за изпълнението
може да се отдаде на външни обстоятелства, неизпълнение от страна на Трети страни
(освен ако няма действащо споразумение за ниво на обслужване съгласно Добри
практики за индустрията), действащия (Актуализирания) Генерален план и Оценката на
капацитета или ролята на Държавни ползватели.
1.2.2. Специфична методология за Стандарти за изпълнението за безопасността, съгласно
B.1.2 (b)
Отнасят се до безопасността и непрекъснатата работа на Летището. Очаква се да се
изпълняват от Началната дата на Концесията, в съответствие с Бизнес плана,

представен с Офертата.
Санкциите за изпълнението при неспазване на Стандарта за изпълнението за
безопасността и свързаните с безопасността дейности (освен поради причини извън
контрола на Концесионера) ще са:








1% от общите Летищни такси за месеца за всеки отделен неспазен КПИ по
безопасността и свързаните с безопасността дейности, до максимален сумарен
размер на месечните неустойки 2% от Летищните такси за месеца за тази
категория Стандарти за изпълнението;
При неспазване, Концесионерът ще разполага със срок за отстраняване, посочен
в Таблица 2 (b) да поправи ситуацията с нарушена безопасност (освен ако с
Концедента не е уговорен друг разумен срок);
След изтичане на определения срок, в случай че през следващия месец
установеният проблем не е отстранен (освен поради причини извън контрола на
Концесионера), Концесионерът е длъжен да посочи състоятелни основания за
непрекратяване на Концесията;
В случай че Концесионерът не представи такива основания или при
непредприемане на мерки за предотвратяване на повторно настъпване,
Концесията може да бъде прекратена съгласно Клауза 40.1.5 и/или 40.1.18 от
Концесионния договор.

При обмислянето на прекратяване и налагане на Неустойки за изпълнението,
Концедентът оценява степента, в която неспазването на Стандартите за изпълнението
може да се отдаде на външни обстоятелства, неизпълнение от страна на Трети страни
(освен ако няма действащо споразумение за ниво на обслужване съгласно Добри
практики за индустрията), действащия (Актуализирания) Генерален план и Оценката на
капацитета или ролята на Държавни ползватели.
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1.3

Проучване на качеството на летищното обслужване
Концесионерът е длъжен да участва в „Проучването на качеството на летищното
обслужване“ (ASQ - "Airport Service Quality"), извършвано редовно от компания за пазарни
проучвания, определена за целта от Airport Council International (ACI). Концесионерът се
задължава да осигури достатъчно голяма представителна извадка на случаен принцип от
пътници, които да бъдат анкетирани през всеки месец, за получаване на статистически
състоятелни резултати за точките по всеки въпрос в анкетата на база тримесечни периоди
(среден резултат за всеки въпрос, статистически значим до 0,1 точки по стандартната
петобална система (от 1 до 5) на ASQ).
Т2 (Терминал 2) трябва да се включи в ASQ анкетата от Началната дата на Концесията, а Т3
(Терминал 3) - след първата пълна година на експлоатация.
Концедентът и Концесионерът се договарят кои въпроси в стандартното Проучване за КЛО
се считат за целесъобразни с оглед измерване на изпълнението на Концесионера (като в
случай че няма договаряне, всички въпроси се считат за такива). За всеки от съответните
въпроси Концедентът и Kонцесионерът договарят нормативи съгласно стандартната скала за
КЛО от 1 до 5 точки, като резултатите могат да са с до един знак след десетичната запетая
(напр. 3,8). Тези резултати трябва да отговарят на целта, за Т2 и Т3, съгласно която
постигнатите резултати са в горната половина на класацията в Проучването КЛО за
съответната категория летища в Европа. Приложимите категории ще са 5–15 млн. пътници/г.
или 15-25 млн. пътници/г., в зависимост от размера на пътникопотока. Независимо от това,
целевите нива за всеки приложим въпрос ще са най-малко 3,0. В случай че не може да се
постигне съгласие по нормативите, ще се назначи квалифицирана трета страна за определяне
на целевите нива съгласно тези принципи (за сметка на Концесионера).
Концесионерът предоставя на Концедента резултатите от ASQ, ведно с изпълнението на
минималните целеви нива, към всеки отчет за изпълнението на тримесечие. Концесионерът
заплаща Неустойки за изпълнението в размер на 0,2% от общите Летищни такси за
тримесечието за всеки съответен въпрос от Проучването за КЛО, по който не е постигнат
минималният норматив, като максималният сумарен размер на Неустойките за изпълнението
за тримесечието не надвишава 1% от общите Летищни такси за същото тримесечие за тази
категория Стандарти за изпълнението.
Разходите за ASQ, както и разходите за събирането на данните, са за сметка на Концесионера.
В случай че ASQ бъде преустановено, Концесионерът е задължен да участва в аналогично
проучване – в идеалния случай проучване, което позволява сравнение с представянето спрямо
други летища.

1.4

Оценка на капацитета на Летището
Концесионерът е длъжен да осигури достатъчен капацитет, свързан с терминали, перони,
пътеки за рулиране и пистова система, за посрещане на търсенето, свързано с въздушния
трафик, включително в натоварените часове (съгласно условията, които ще се определят с
Оценката на капацитета).
Концесионерът се задължава да предприеме Предстоящи нови или разширителни Строителни
дейности, както и Бъдещи нови или разширителни Строителни дейности по начин,
гарантиращ, че Летищните услуги се предоставят съгласно Минималните технически
изисквания и се изпълняват изискванията, свързани с капацитета, в съответствие с Идейния

план, представен с Офертата.
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Оценката на капацитета се изготвя съгласно Клауза 25.3 (Оценка на капацитета) на
Концесионния договор.
За целта Концесионерът сключва договор с доставчик на оценка на капацитета,
специализирана фирма, ("Изпълнител на Оценка на капацитета"), за извършване на оценка
на капацитета на Пътническите терминали, пероните, пътеките за рулиране, и ПИК на
Летището. Изпълнителят на Оценката на капацитета трябва да притежава доказан предходен
опит в областта на оценки на капацитета на летища (минимален опит) и да е извършвал оценки
на капацитета за перони, писти и терминали на не по-малко от 5 международни летища със
сходни нива на трафик през последните 5 години. Изпълнителят на Оценката на капацитета
трябва да е одобрен от Концедента, като същият няма право да отказва или забавя подобно
одобрение неоснователно, въз основа на минималния опит в областта на оценка на капацитета
на перони, пътеки за рулиране, писти и Пътнически терминали, описани в настоящия Раздел.
Доколкото Оценката на капацитета трябва да се извърши съгласно Концесионния договор,
Концесионерът е длъжен да представя резултатите от Оценките на капацитета към всеки
Годишен отчет за изпълнението.
Във всички Оценки на капацитета Изпълнителят на Оценката на капацитета трябва да оценява
капацитета на Пътническите терминали и да отчита Изискваното ниво на обслужване
Оптимално, съгласно Десетото издание на Наръчника за развитие на летищата на ИАТА или
оптималните нива на обслужване, определени в последващо водещо издание.
Във всички Оценки на капацитета Изпълнителят на Оценката на капацитета трябва да
извършва оценка на съществуващия капацитет на перони, отдалечени самолетни стоянки
(наричани събирателно „Перони“) на Летището и да отчита най-новия Наръчник за
планиране на летищата на ИКАО.
Във всички Оценки на капацитета Изпълнителят на Оценката на капацитета трябва също да
извършва оценка на капацитета на пистовата система и пътеките за рулиране и да отчита
препоръките на всяко предпроектно прочуване съгласно Клауза 18.3 от Концесионния
договор.
При изготвянето на Оценките на капацитета, той е длъжен да отчете следното:
(i)

Размера и разположението на съществуващите и новосъздадените от Концесионера
съоръжения (перони за гражданска авиация, пътеки за рулиране, съществуваща писта,
Пътнически терминали);

(ii)

Действителни данни за разписанията за съответния период, като например брой полети,
типове самолети, време на пристигане и заминаване по разписание, начално/крайно
летище;

(iii)

Действителни данни за въздушното движение (кацащи самолети, излитащи самолети,
пристигащи Пътници, заминаващи Пътници);

(iv)

Реквизити на всеки полет, като например зададена стоянка; и

(v)

Информация, предоставена от Компетентния орган, като например Известие за
капацитет на летището (NAC); брой заявени слотове за серии от полети с първоначално
поискано синхронизиране във времето, които не могат да бъдат одобрени от Българския
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орган за координация на слотовете поради недостатъчен капацитет на перони за
първоначално заявеното разписание и пр.
1.5

Задействащо разширяването събитие
В случай че по силата на Оценка на капацитета се установи, че Летището е с Критични
проблеми с капацитета на пероните, терминалите или пистовата система, настъпва
Задействащо разширяването събитие.
В случай на настъпване на Задействащо разширяването събитие във връзка с Пътнически
терминал, Концесионерът към Годишния отчет за изпълнението подава предложение до
Концедента за реализиране на разширение на Пътническия терминал или на допълнителен
Пътнически терминал, включително необходимите перони и пътеки за рулиране, в срок не подълъг от пет (5) години от датата на Задействащото разширяването събитие, като, доколкото
Концедентът одобри такова предложение, Концесионерът се задължава да изгради/разшири
Пътническия терминал, съгласно предложеното.
В случай на настъпване на Задействащо разширяването събитие във връзка с капацитета на
пероните, Концесионерът се задължава да извърши разширение или промяна на
разположението на перони за граждански цели за осигуряване на допълнителни самолетни
стоянки (според нуждите) и да изгради или промени разположението на пътеки за рулиране,
според нуждите, в срок не по-дълъг от две (2) години от датата на Задействащото
разширяването събитие.
В случай на настъпване на Задействащо разширяването събитие във връзка с капацитета на
пистата, Концесионерът се задължава да изгради втора писта за излитане и кацане и
необходимите прилежащи пътеки за рулиране, в срок не по-дълъг от пет (5) години от датата
на Задействащото разширяването събитие, при условие че Концедентът е изпълнил
съответните свои задължения, свързани с подобно строителство, по-специално във връзка с
отчуждаване на допълнителни терени, в надлежното време.
В случай че няма достатъчно пространство на територията на Концесионния обект,
Концесионерът е длъжен да уведоми Концедента за необходимостта от разширяване извън
територията на Концесионния обект. Концесионерът е длъжен да поиска отчуждаване на
необходимите терени, съгласно съответната точка от Концесионния договор. Концесионерът
няма да е задължен да извършва строителство за разширения преди приключване на
отчуждителните процедури.
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