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ВЪПРОС
Моля да предоставите копия от
всички документи във връзка с
привлечено
външно
финансиране (обществени или
частни средства), включително
предоставено и/или получено
финансиране от свързани лица.
В Комплексната стратегия на
„Летище София“ ЕАД за
периода 2017-м.април 2020 в
Приложение 1.5.1 като рискови
фактори
са
посочени
ограничения в разходването на
бюджетни и частни средства за
финансиранемоля
за
разяснения какви ограничения
се визират и какви средства за
финансиране се имат предвид.
Комплексната стратегия на
„Летище София“ ЕАД за
периода 2017-м.април 2020
реферира към анализ на
вземанията и задълженията на
„Летище София“ ЕАД- моля да
ни предоставите копие от
анализа, доколкото е различен
от анализа, съдържащ се в ГФО.
Бизнес програмата на „Летище
София“ ЕАД за периода 2017-м.
април
2020
предвижда
осигуряване
на
външно
финансиране за строежа на нов
терминал- моля да потвърдите
дали
планирате
такова
финансиране
предвид
условията на концесионната
процедура и има ли подписани
финансови ангажименти.
Моля за потвърждение, че
източника за покриване на
финансовите
разходи
по
поддръжката на салон ВИП-АПравителствена
зала,
са
летищните такси.
Моля да предоставите копия от
всички издадени от „Летище
София“ ЕАД банкови гаранции

ОТГОВОР
„Летище София‘ ЕАД няма привлечено външно
финансиране включително предоставено и/или
получено финансиране от свързани лица

Под ограничения в разходването на бюджетни и
частни средства за финансиране се има предвид, че
разходите се извършват до размера на определените с
Бизнес програмата към Комплексната стратегия за
периода 2017 г. – м. април 2020 г. Актуализацията на
бизнес програмата се извършва конкретно за всяка
година в зависимост от настъпилите обективни
обстоятелства.

Анализът за вземанията и задълженията не е различен
от представения анализ, съдържащ се в ГФО за
съответната година.

В Бизнес програмата за периода 2017 г. – м. април
2020 г. се предвижда разработване на инвестиционен
проект за изграждане на Нов терминал през 2019
г., а изграждането на Нов терминал през 2020 г. и
следващите, след осигурено външно финансиране.
Заложеното в Бизнес програмата е в случай, че
„Летище София“ ЕАД не е възложено на концесия.
„Летище София“ЕАД няма подписани финансови
ангажименти.
Разходите за поддръжка на ВИП – А –
Правителствена зала се финансират от летищни
такси. Обект ВИП А не е включен в обекта на
концесията.
Информацията е налична за преглед на място във
Физическата информационна зала при условия и по
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и документите, във връзка с ред, посочени в клауза 5.1. от Документацията за
които са издадени гаранциите.
концесията.
Приложение № 2.3.7.
Моля
да
предоставите „Летище София“ ЕАД няма предоставени заеми на
информация относно всички служители.
заеми предоставени от „Летище
София“
ЕАД
на
негови
служители
и
предоставете
копия на всички такива
договори за заем.
Моля
да
представите Предоставянето на информация за банковите сметки
информация относно банковите на летище София в страната и чужбина следва да се
сметки на „Летище София“ ЕАД осъществява при спазване на изискванията на
в местни и чуждестранни банки,
Наредба № 12 на БНБ от 29 септември 2016 г. за
в страната и в чужбина.
Регистъра на банковите сметки и сейфове (обн., ДВ,
бр. 81 от 2016 г., изм. и доп. бр. 103 от 2016 г.; изм. и
доп. бр. 14 и 49 от 2017 г.; изм. и доп. бр. 37 от
2018 г.).

