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1. Във връзка с Q&A_19.12.2018, т. 7. Моля представете следните Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
договори и допълнителни споразумения:
Информационната зала – Приложение 3.116.
- Договор № 100-Д-248/25.06.2018
- Допълнително споразумение № 100-Д-372/06.11.2018
- Допълнително споразумение № 100-ДС-266/04.07.2018
- Допълнително споразумение № 100-ДС-309/20.08.2018
2. Според публичния регистър на Българска агенция по безопасност на
храните след 05.09.2018 г. има регистрирани от „Летище София“ ЕАД
6 нови обекта за търговия с храни, сред които и посочените в
отговорите от 19.12.2018 г. два обекта. Моля, представете копия от
удостоверения №№ 48469/28.9.2018, 48471/28.9.2018, 48472/28.9.2018
и 48473/28.9.2018, съответно допълнително пояснение, в случай че
информацията в публичния регистър не е коректна.

След 05.09.2018 г. са издадени нови удостоверения за регистрация на общо
6 броя търговски обекта за търговия с храни на „Летище София“ ЕАД.
Четири броя от тях, съгласно посочените удостоверения №№
48469/28.09.2018, 48471/28.09.2018, 48472/28.09.2018 и 48473/28.09.2018,
са съществуващи обекти, но са пререгистрирани поради промяна на
законодателството, а именно: Българска агенция по безопасност на
храните
преминава от Министерство на здравеопазването към
Министерство на земеделието, храните и горите и поради тази причина се
изискваше да се издадат нови удостоверение за регистрация.
Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Информационната зала – Приложение 12.9.

3. Съгласно последната версия на Проекта на концесионния договор Концедентът ще спази предвидените ангажименти по проекта на
Концесионерът трябва да се снабди преди или на Началната дата на Концесионен договор.
Концесията с всички Разрешения и съгласия, посочени в клауза 1.8 на
Приложение 5 (Предварителни условия), Част А - Предварителни
условия за изпълнение от Концесионера.
Във връзка с това задължение на Концесионера, любезно молим
Концедента да потвърди дали ще предостави в допълнение към
разумното съдействие, документи и сведения от Настоящия оператор
(съгласно клауза 2.5 от последната версия на Проекта на концесионния
договор), съдействието на други държавни органи, участващи в
производствата по издаване на Разрешенията, включително: Главна
дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" ("ГД
ГВА"); и ДП РВД (които трябва да одобрят, наред с
други, ръководството за управление и експлоатация на гражданско
летище и акта за основните технически и експлоатационни

характеристики на гражданско летище, които трябва да бъдат
предоставени от Концесионера).
Според нас, съдействието е нужно с оглед предварително предоставяне
на първоначални насоки и предварителни одобрения по отношение на
съдържанието и обхвата на документите (изисквани за издаването на
Разрешенията), за избягването на каквито и да е рискове от забавяне на
процедурите (след като са били започнати от Концесионера) и поради
следните причини:
• Нашето разбиране е, че за разлика от разрешенията за търсене и
проучване на подземни богатства, които влизат в сила от подписването
на договора или на която и да е дата след това (както е предвидено в
член 65 от Закона за подземните богатства), Разрешенията не могат да
бъдат издадени под предварително условие (например настъпването на
Началната дата на Концесията).
• Също така, нашето разбиране е, че на датата на влизане в сила на пет
от Разрешенията (конкретно: (i) Удостоверението за експлоатационна
годност на летището ; (ii) Лицензът за летищен оператор; (iii)
Единният сертификат за летищен оператор и летище; (iv)
Удостоверението за експлоатационна годност на светотехническата
система за кацане (СТС); и (v) Удостоверението за одобрение на
организация за поддръжка на СТС), които трябва да бъдат издадени на
името на Концесионера, решенията на Главния директор на ГД ГВА за
прекратяването на съществуващите разрешения (които са издадени на
името на Настоящия оператор) трябва да влязат в сила. Това се дължи
на факта, наред с други, че титулярът на тези Разрешения трябва
владее Обекта на Концесията.
• Поради това, според нас, Концесионерът, Настоящият оператор,
Концедентът, Главният директор на ГД ГВА и останалите държавни
органи трябва да си сътрудничат един с друг, за да осигурят че: (i)
решенията на Главния директор на ГД ГВА за издаването на нови
Разрешения (в частност петте от Разрешенията, посочени горе) на
името на Концесионера, както и (ii) неговите/нейните решения за
прекратяването на съществуващите разрешения (издадени на името на
Настоящия оператор) ще влязат в сила на Началната дата на
Концесията.

