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Отговор
Въпрос
Моля потвърдете, с кои от авиокомпаниите от списъците на ТОП 15 От изброените компании „Летище София“ ЕАД е обслужващ агент
Авиокомпании по пътници и MTOW и брой полети за тримесечна база само на Ер Берлин, но те не оперират.
(Електронната секция на Информационната зала – Приложение 2.1.7.,
2.1.8), Летище София има към момента действащи договори и да ни ги
предоставите ако не са предоставени в информационната зала. Към
момента в информационната зала липсват договори с Ryan Air,
Lufthansa, Easyjet, Turkish, Aegean, LOT, Qatar, Air Berlin.
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С Aeroflot е предоставен само договор наземно обслужване който Да
обхваща само достъп до бизнес салон. Основния договор за наземно
обслужване с друг наземен оператор ли е сключен от Аерофлот?
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Според годишния финансов отчет на Летище София за 2017 г.
договорът за наземно обслужване с Австрийските авиолинии е
прекратен през 2017. Моля потвърдете, че предоставения в
информационната зала договор с Австрийските авиолинии вече не е
действащ.
Моля да ни предоставите списък на авиокомпаниите, които имат
сключен договор за наземно обслужване с другите оператори за
наземно обслужване на Летище София, а не с „Летище София“ ЕАД.
В сила ли е все още и прилага ли се Споразумение от 21.07.2009 г. за
отсрочено и разсрочено плащане на летищни такси, сключено между
„България Ер“ АД и „Летище София“ ЕАД? Ако да, моля предоставете
копие от споразумението.

Договорът с Австрийски Авиолинии е действащ, за услуги по
антиобледеняване.

Във връзка с отговор на въпрос №5, предоставен чрез Q&A
платформата в документ №18_5 от 23.08, с който пояснихте, че
“Летище София” ЕАД закупува електрическа енергия от „ЧЕЗ Електро
България“ ЕАД, както и от „Щрабаг“ ЕООД и ДП РДВ:
a. Моля представете в информационната зала действащия договор за
комбинирани услуги с ЧЕЗ Електро България, включително и

По подточка а и с: Моля вижте Приложение 3.43 а, с., налично
за преглед във Физическата секция на информационната зала действащ до момента договор за доставка на електроенергия с
„Електроразпределение-Столично” ЕАД (с правоприемник „ЧЕЗ
Електро България” АД). Анексите (4 на брой за предоставена
мощност за всеки „обект” с 4 търговски електромера на СрН)

Не разполагаме с такава информация.
За пореден път поясняваме, че няма споразумение за разсрочване
за плащане на летищни такси.
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договора от 2010 г. Във физическата секция на информационната зала
се съдържат само четири анекси, които препращат към такъв договор
от
2010
г.
b. Договор за участие в балансираща група с координатор на
балансираща група съгласно Правилата за търговия с електрическа
енергия;
c. Моля посочите предоставена мощност на всeки „обект“ (по смисъла
на Правилата за търговия с електрическа енергия), включени в Обекта
на Концесията, присъединени към електроразпределителната мрежа
на
„ЧЕЗ
Електро
България“
ЕАД;
d. Моля представете в информационната зала договорите с ДП РДВ и
с „Щрабаг“ ЕООД, по силата на които тези дружества фактурират
електрическа енергия на „Летище София“ ЕАД.
Моля потвърдете дали има издавани актове за установяване на
административни нарушения и налагане на административни санкции
и/или на принудителни административни мерки от Комисията за
енергийно и водно регулиране, включително по Закона за енергетика
на „Летище София“ ЕАД. В случай че има такива актове, моля
представете
допълнителна
информация
и
документи
в
информационната зала.
Моля представете в информационната зала договор за достъп до и
пренос на електрическа енергия през електроразпределителната
мрежа на „ЧЕЗ Електроразпределение“ ЕАД, сключен между „Летище
София“ ЕАД и „ЧЕЗ Електроразпределение“ ЕАД.

препращат към договора от 2010 г., който е генериран от системата
на „ЧЕЗ Електро България” АД при поемането на функциите от
„Електроразпределение-Столично” ЕАД и е предоставен и заверен
от техен представител на по-късен етап.
По подточка b: няма договор за участие в балансираща група,
поради неучастие на свободния пазар;
По подточка d: с „Щрабаг“ ЕООД няма договор, а с ДП РВД – по
споразумителен протокол, като в момента тече процедура по
изготвяне на нов, поради изтекъл срок – Приложение 3.43. d налично за преглед във Физическата секция на информационната
зала.
„Летище София“ ЕАД няма издавани актове за установяване на
административни нарушения и налагане на административни
санкции и/или на принудителни административни мерки от
Комисията за енергийно и водно регулиране, включително по
Закона за енергетика.
Моля вижте Приложение 3.43 а, с. налично за преглед във
Физическата секция на информационната зала.

С отговор номер 5, включен в отговори номер 1 от 24 август 2018 г.,
сте предоставили Разрешително No. 0117/23.03.2001 от МОСВ за
условията за заустване на отпадъчните води в река Искър като
приложение 5.6.5.1.5. – файл Приложение 5, достъпно в eлектронната
секция на Информационната зала. Съдържанието на приложение
5.6.5.1.5. – файл Приложение 5 не съответства на Разрешително №
0117/23.03.2001 г., а вместо това под горепосочения номер в
Електронната секция на Информационната зала е качен файлът
„Техническа информация за система за мониторинг на авиационния
шум и наблюдение на траекторията на полетите на „Летище София“
ЕАД“. В тази връзка, моля, предоставете Разрешително №
0117/23.03.2001 от МОСВ, както и всички решения, с които
последното е изменяно и които не са предоставени в
Информационната зала, включително: (i) Разрешително №
13130001/20.08.2007 г.; и (ii) Решение № 1111/12.07.2013 г..

Отговор на този въпрос е предоставен на 29.08.2018 г.
(Q&A_29.08.18_1). Информацията е налична за преглед в
Електронната секция на Информационната зала – Приложение
5.6.5.1.7.

С отговор номер 69 от 8 август 2018 г. сте предоставили в
Електронната секция на Информационната следните решения: (i)
Решение на БДДР № 1434/08.10.2014 г.; (ii) Решение на БДДР №
849/28.08.2012 г.; (iii) Решение № 1487/03.12.2014 г. за изменение на
Разрешително № 13130001/20.08.2007 г. за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчни води в повърхностни води; и (iv) Решение №
1647/05.06.2015 г. за продължаване срока на действие и изменение на
Разрешително № 13130003/11.05.2009 г. В тази връзка, моля,
предоставете първоначалните разрешителни, въз основа на които са
издадени тези решения, както и всички останали решения за
изменение на тези разрешителни, освен вече предоставените.

Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Информационната зала – раздел 5.6.5.1.7: Разрешения издадени на
„Летище София“ ЕАД на основание Закона за водите, заедно с
последващи актове за изменение (Приложения 5.6.5.1.7-1,
5.6.5.1.7-2, 5.6.5.1.7-3 и 5.6.5.1.7-4).
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