ВЪПРОС
Такси
1.
Моля предоставете изчерпателна информация как се определя
таксата за предоставяне на помощ на хората с увреждания и на хората с
ограничена подвижност. Провеждат ли се консултации с ползвателите
на летището? Ако да, как протича процедурата като основни фази? Как
се разрешават спорове между ползвателите и „Летище София“ ЕАД
относно определяне на размера на таксата за предоставяне на помощ на
хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност? Ако
„Летище София“ ЕАД е въвело вътрешни политики относно
определянето на размера на тази такса, моля предоставете копие от тези
политики.

ОТГОВОР

Съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския
парламент и на Съвета, европейските летища финансират
дейността по осигуряване съдействие на хора с увреждания и
на хората с ограничена подвижност чрез такса, която се събира
от всяка авиокомпания, оперираща на дадено летище
пропорционално на броя на обслужените пътници (чл. 8 (3) от
Регламент 1107/2006).
Тази специална такса се определя от управителния орган на
летището, в сътрудничество с ползвателите на летището и
следва да бъде разумна, разходо-ориентирана и да е прозрачна,
с цел гарантиране, че събраните от авиокомпаниите такси не
служат за финансови дейности, различни от тези, свързани с
осигуряването на такова специализирано съдействие (чл. 8 (4)
от Регламент 1107/2006).
На „Летище София“ ЕАД такава такса е въведена от месец
август 2008 г. след консултация с ползвателите на летище
София, представени от Комитет на потребителите (АОС). За
целта се създава работна група, която прави анализ на
приходите и разходите от дейността.
Всяка актуализация на таксата се прави след консултация с
АОС, като се дава необходимото време на авиокомпаниите,
за да калкулират новата такса в стойността на билетите,
продавани от тях. След приемане размера на таксата, тя се
публикува в Ценник на летищните услуги и оборудване на
„Летище София“ ЕАД.
2. Към настоящия момент, има ли текущи спорове с ползватели на Към настоящия момент няма текущи спорове с ползвателите на
летището относно размера на таксата за предоставяне на помощ на летището относно размера на таксата за съдействие на пътници
хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност, в резултат на с увреждания и с ограничена подвижност.

които ползватели не заплащат таксата за минали или настоящ финансов
период?
Безопасност и здраве
3. Моля да предоставите информация и съответни документи относно
действията на „Летище София“ ЕАД по отношение на безопасност и
здраве (общи правила и политики включително по отношение на
безопасност и здраве на работното място; информация за комитети,
планове и т.н.).
Енергетика
4. Съгласно т. 9, (iii), абзац 5 от Приложение 20 към Проекта на
концесионния договор, Концесионерът следва да осигури сертификати
за енергийна ефективност на обществените сгради или за ново
строителство и нови наети помещения, съгласно изискванията. В
електронната секция на Информационната зала е представен сертификат
за енергийни характеристики на Терминал 2. В допълнение:
a. Моля да предоставите информация относно това кои други сгради,
промишлени системи, отоплителни и климатични инсталации, които ще
бъда включени в Обекта на Концесията, са били обследвани през
последните 3 години, да представите докладите от извършените
обследвания, както да представите и издадените сертификати.
b.
Моля да потвърдите дали е извършено обследвана на цялата
инфраструктура на Летище София, като промишлена система по
смисъла на Закона за енергийна ефективност, в случай, че годишното
потребление е над праговете установени в Закона за енергийна
ефективност.
c.
Моля да потвърдите дали в Обекта на Концесията ще бъдат
включени и отоплителни инсталации с водогрейни котли с полезна
номинална мощност за отопление на помещения над 20 kW.

Исканата информация е предоставена с отговор, публикуван на
09.08.2018 г. - Q&A_09.08.18_5 и е налична за преглед на място
в Електронната секция на Информационната зала Приложение № 7.6, т. 53.

Обследван е само Терминал 2, както и обслужващите го
съоръжения (електро, климатични и отоплителни инсталации).
Други сгради и системи не са обследвани по смисъла на Закона
за енергийна ефективност.
Не е извършвано обследване на цялата инфраструктура на
Летище София, като промишлена система по смисъла на
Закона за енергийна ефективност.
Освен инсталираните и обследваните (притежаващи
сертификат за ЕЕ) в Терминал 2 водогрейни котли (за
отопление на терминал 2) и бойлерите (за БГВ за Терминал 2),
в обекта на концесия попадат също така и водогрейни котли
както следва:

d.
Моля да потвърдите дали в Обекта на Концесията ще бъдат
включени и климатичните инсталации с номинална електрическа
мощност над 12 kW.
5. Моля да посочите общата годишна консумация на електрическа
енергия от „Летище София“ ЕАД, както и тази в Обекта на Концесията,
за всяка една от следните години: 2015 г., 2016 г., 2017 г., 01.01.2018 г. –
30.06.2018 г.

1. В сградата на Терминал 1 са инсталирани 3 бр. водогрейни
котли всеки с отоплителна мощност от 1100 кW, както и 1 бр.
с отоплителна мощност 2000 кW(всички котли работят с
дизелово гориво). Тези водогрейни котли до момента не са
обследвани.
2. В сградата за “ПАБ” (на перона) е инсталиран 1 бр.
водогреен котел с отоплителна мощност 45kW (работещ с
гориво природен газ). Този водогреен котел до момента не е
обследван.
Освен инсталираните и обследваните (притежаващи
сертификат за ЕЕ) в Терминал 2 климатични инсталации (за
климатизиране на терминал 2), в обекта на концесия попадат
също така и 9 бр. климатични инсталации, обслужващи
Терминал 1.
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 № 1.2.3.1.:
a) обща годишна консумация на ел.енергия от ЛС.
b) обща годишна консумация на ел.енергия от ЛС в обекта
на концисията.
„Летище София” ЕАД е подготвило документация за
провеждане на процедура за участие в свободния пазар на
електрическа енергия.

6.
Моля да потвърдите дали „Летище София“ ЕАД участва на
свободния пазар на електрическа енергия. В случай че „Летище София“
ЕАД не участва на свободния пазар на електрическа енергия – моля да
посочите причините. В случай, че „Летище София“ ЕАД участва на
свободния пазар - моля да представите следните договори за покупка на
електрическа енергия: действащият договор за покупка на електрическа
енергия за 2018 г., както и договорите за покупка на електрическа
енергия за 2016 г. и 2017 г.
7.
Моля да потвърдите дали „Летище София“ ЕАД продава „Летище София” ЕАД префактурира консумираната ел.
електрическа енергия на трети лица. В случай че продава – моля да енергия (по контролни електромери) на всички външни фирми
захранени от нашата електроснабдителна мрежа.

посочите годините/периода, за който е била продава ел. енергия и
действащите договори, на чието основание се осъществя тази продажба.
8.
Има ли инсталирани интелигентни измервателни системи за Общата консумирана енергия от ЛС се отчита от търговски
измерване на електрическа енергия на обектите, които ще бъдат електромери, монтирани на границата на собственост между
включени в Обекта на Концесията.
ЛС и доставчика на ел.енергия. Консумираната ел. енергия на
външни фирми захранени от нашата електроснабдителна
мрежа се отчитат от контролни електромери.
9. Моля представете информация за броя на котлите, осигуряващи Информацията е налична за преглед на място във Физическата
резервно електрозахранване, вида използвано гориво и тяхната информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза
мощност. Използват ли се други средства за осигуряване на резервно 5.1. от Документацията за концесията.
електрозахранване, например: батерии за съхранение на енергия.
Приложение № 5.7.5.4. - брой на дизел генераторите
осигуряващи резервно електрозахранване.
Не се използват други средства за резервно електрозахранване.
10. Моля да посочите общата годишна консумация на природен газ от Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
„Летище София“ ЕАД, както и тази в Обекта на Концесията, за всяка Информационната зала - Приложение № 11.2.
една от следните години: 2015 г., 2016 г., 2017 г., 01.01.2018 г. –
30.06.2018 г.
Консумацията на природен газ от „Летище София“ ЕАД, както
и тази в Обекта на Концесията, за периода от 01.01.2018 г.30.06.2018 г. е 179 392 нм³.
11. Моля да посочите общата годишна консумация на вода от „Летище Общото количество питейна вода фактурирано от „Софийска
София“ ЕАД, както и тази в Обекта на Концесията, за всяка една от вода” АД на „Летище София” ЕАД през цитираните години е
следните години: 2015 г., 2016 г., 2017 г., 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.
както следва:
2015 г. – 236204 м3
2016 г. – 250653 м3
2017 г. – 146946 м3
2018 г. – 62498 м3 (01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.)

