ВЪПРОС

ОТГОВОР

1.

Моля предоставете копие от Удостоверение за
експлоатационна годност № 1/30.10.2016 г. относно
летище София, заедно с най-новата му заверка от
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна
администрация" .

Информацията е налична за преглед на място във Физическата
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
Документацията за концесията.
Приложение № 13.1.

2.

Моля потвърдете, че новият концесионер на летище
София ще трябва да получи ново удостоверение за
експлоатационна годност на летище София след
изтичане на най-новата заверка на Удостоверение за
експлоатационна годност № 1/30.10.2016 г.

Концесионерът на Летище София ще трябва да получи нови
удостоверения за експлоатационна годност и лицензи, независимо от
срока на изтичане на аналогичните документи издадени на „Летище
София“ ЕАД.

3.

Моля предоставете копие от Лиценз за летищен
оператор 1/30.10.2016 г. наред със списък на техниката
и технологиите използвани за издаването му съгласно
чл. 34, ал. 3 от Наредба № 20 от 24 ноември 2006 г. за
удостоверяване експлоатационната годност на
граждански летища, летателни площадки, системи и
съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на
летищни оператори и оператори по наземно
обслужване и за достъпа до пазара по наземно
обслужване в летищата (обн. ДВ 101/2006 с всички
последващи изменения и допълнения).

Информацията е налична за преглед на място във Физическата
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
Документацията за концесията.
Приложение № 13.1.

4.

Има ли възможност концесионерът да придобие или
наеме от „Летище София“ ЕАД част или цялото
количество техника и технологии, използване за
дейността му като лицензиран летищен оператор?

Всички активи, свързани с регулираните дейности са публична
държавна собственост и са част от обекта на концесията. Активите,
собственост на „Летище София“ ЕАД, свързани с търговските
дейности и обекта на концесия, ще бъдат предоставени за закупуване
или наемане от бъдещия концесионер.

5.

Моля предоставете копие от Сертификат № BGLBSF- Информацията е налична за преглед на място във Физическата
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
001 от 29.12.2017 г.
Документацията за концесията.
Приложение № 13.1.

6.

Моля предоставете копие административния акт, с
който на „Летище София“ ЕАД са предоставени
функциите на летищна администрация на летище
София.

7.

Моля предоставете копия от всички лицензи за Информацията е налична за преглед на място във Физическата
оператор по наземно обслужване, издадени на „Летище информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
Документацията за концесията.
София“ ЕАД.
Приложение № 13.1.

8.

Моля предоставете в цялост копие от ръководство за Информацията е налична за преглед във Физическата секция на
извършване на дейността на Летище София, с Информационната зала – Приложение 4.3. – Ръководство за
отбелязано утвърждаване от Главна дирекция управление и експлоатация.
"Гражданска въздухоплавателна администрация".
Допълнително към Ръководството се прилагат утвърдените от ГД ГВА
документи,

9.

Моля потвърдете, че за летище София не е сформиран На летище София не е сформиран комитет на потребителите на
комитет на потребителите на дейности по наземно дейности по наземно обслужване по смисъла на чл. 48е, ал.1 ЗГВ.
обслужване по смисъла на чл. 48е, ал.1 ЗГВ В случай,
че е сформиран, моля предоставете документите по
сформирането му, както и протоколи от годишните
консултации по смисъла на чл. 48е, ал.3 ЗГВ.

Информацията е налична за преглед на място във Физическата
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
Документацията за концесията.
Приложение № 13.4.
Договор 100-Д-154/10.09.2016 г. за условията и реда за ползване на
гражданско летище за обществено ползване София по чл.43д от Закона
за гражданското въздухоплаване.

Моля предоставете копия от всички удостоверения за
експлоатационна годност на системи и съоръжения за
наземно обслужване, използвани от „Летище София“
ЕАД за наземно обслужване, наред със списък на
техниката и технологиите използвани от „Летище
София“ ЕАД за предоставяне на услуги по наземно
обслужване.

Удостоверение № 1У от 15.07.2015 г. е налично за преглед на място
във Физическата информационна зала при условия и по ред, посочени
в клауза 5.1. от Документацията за концесията - Приложение № 13.1.

11.

Има ли възможност концесионерът да придобие или
наеме от „Летище София“ ЕАД част или цялото
количество техника и технологии, използване за
дейността му като лицензиран оператор по наземно
обслужване?

Всички активи, свързани с регулираните дейности са публична
държавна собственост и са част от обекта на концесията. Активите,
собственост на „Летище София“ ЕАД, свързани с търговските
дейности и обекта на концесия, ще бъдат предоставени за закупуване
или наемане от бъдещия концесионер.

12.

Моля потвърдете, че не са наложени ограничения на
достъпа до пазара на наземно обслужване на летище
София по смисъла на чл. 48д ал. 8 ЗГВ, както и че няма
висяща процедура по налагането им.

10.

13.

Списък на техниката и технологиите използвани от „Летище София“
ЕАД за предоставяне на услуги по наземно обслужване са налични за
преглед в Електронната информационна зала - Приложение № 13.1.1.

Към настоящия момент няма наложени ограничения на достъпа до
пазара на наземно обслужване на летище София по смисъла на чл.48д,
ал.8 от ЗГВ.
По отношение на висяща процедура по налагането им инициирана по
реда на чл.48д, ал. 13 от ЗГВ от страна на „Летище София“ ЕАД, в
качеството на летищен оператор не е налице.
Моля предоставете копие от Удостоверение за Удостоверение за експлоатационна годност № 944 от 05.09.2017 г. е
експлоатационна годност № 944 от 05.09.2017 г. за налично за преглед на място във Физическата информационна зала при
светотехническата система за кацане (СТС), условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от Документацията за
намираща се на Летище София.
концесията - Приложение № 13.1.

14.

Моля предоставете списък на всички навигационни Списък на всички навигационни съоръжения за въздушна навигация и
съоръжения за въздушна навигация и кацане, кацане, оперирани от „Летище София“ ЕАД са налични за преглед в
оперирани от „Летище София“ ЕАД.
Електронната информационна зала - Приложение № 13.1.2.

15.

Моля предоставете копие от удостоверения за Летище
София
притежава
само
Удостоверение
за
експлоатационна годност на всички навигационни експлоатационна годност № 944 от 05.09.2017 г. за светотехническата
система за кацане (СТС).

16.

17.

18.

съоръжения за въздушна навигация и кацане,
оперирани от „Летище София“ ЕАД.
Моля обяснете коя структура и на какво правно
основание изпълнява функциите на аварийноспасителна служба на летище София.
Моля предоставете списък на цялото оборудване
използвано за нуждите на аварийно-спасителната
служба от „Летище София“ ЕАД.
Има ли възможност концесионерът да придобие или
наеме от „Летище София“ ЕАД част или цялото
оборудване използвано за нуждите на аварийноспасителната служба от „Летище София“ ЕАД?

Останалите навигационни съоръжения за въздушна навигация и
кацане са собственост на ДП РВД и не са в обхвата на концесията.
Исканата информация е налична за преглед в Електронната
информационна зала - Приложение № 13.5.1.
Исканата информация е налична за преглед в Електронната
информационна зала - Приложение № 13.5.2.
Всички активи, свързани с регулираните дейности са публична
държавна собственост и са част от обекта на концесията. Активите,
собственост на „Летище София“ ЕАД, свързани с търговските
дейности и обекта на концесия, ще бъдат предоставени за закупуване
или наемане от бъдещия концесионер.
Опис на аварийно-спасително оборудване включено в обекта на
концесията се съдържа в Документацията за концесията, Приложение
2 – част 1 „Описание на обекта на концесията“.

