ВЪПРОС
Управление на отпадъците
Моля предоставете доказателства за изпълнение на задълженията на
„Летище София“ ЕАД съгласно Закона за управление на отпадъците,
както и подзаконовите нормативни актове, а именно:
1.
Моля предоставете утвърден от директора на РИОСВ примерен
работен лист за класификация на отпадъците за всеки вид отпадък,
произведен от „Летище София“ ЕАД, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014
г.

ОТГОВОР

В изпълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и съответната
подзаконова нормативна уредба „Летище София” ЕАД предава
производствените и опасните си отпадъци на специализирани фирми,
притежаващи разрешително за дейности с отпадъци по силата на чл. 35 от
ЗУО.
За всеки генериран от дружеството отпадък има заверен от РИОСВ София Работен лист за класификация на отпадъци. В Приложение 5.6.9.
от Електронната секция – файл I.1.1 е представен Списък на работните
листове по кодове и наименование на отпадъка съгласно Наредбата за
класификация на отпадъците.

2.
Моля предоставете годишния отчет за 2017 г., както и месечните
отчети за периода 01.2018 – 01.07.2018 г., които се изискват съгласно
Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на
публични регистри.

Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Информационната зала - приложение 5.6.9. файлове I.1.2. – I.1.22
(работните листи за класификация на отпадъци, заверени от РИОСВСофия.)
Съгласно Закона за управление на отпадъците „Летище София“ ЕАД
ежегодно изготвя и предоставя на ИАОС/МОСВ годишни отчети за
образувани производствени или опасни отпадъци съгласно Наредба № 1
за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри от 04.06.2014 г.
на МОСВ.
Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Информационната зала - приложение 5.6.9. файл I.2. (годишните отчети за
образуваните производствени или опасни отпадъци за 2017 г. и
уведомлението за производствени и опасни отпадъци, които не са

образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност от „Летище
София“ ЕАД за 2017 г.)
Месечната отчетност съгласно Наредба №1 от 04.06.2014 г. се извършва
чрез отчетни книги за образувани производствени и/или опасни отпадъци,
които са двустранно заверени от „Летище София“ ЕАД и РИОСВ – София.
Отчетните книги се водят за всяка площадка по кодове отпадъци и се
попълват ежемесечно с информация относно извършена/неизвършена
дейност с отпадъци.
Дейности по ЗАРИДСНПНП
Съгласно член 2.3. от Концесионния договор във връзка с т. 1.7, (v) от
Приложение 5 към Концесионния договор, Концесионерът трябва да
придобие като предварително условие за изпълнение лиценз за оператор
по наземно обслужване за, включително, но не само дейността
„обслужване на въздухоплавателни средства с горива и масла“.
В допълнение към този лиценз, следва ли концесионерът да се регистрира
и по Закона за административното регулиране на икономическите
дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, обн., ДВ, бр.
62 от 27.07.2018 г., в сила от 28.01.2019 г. („ЗАРИДСНПНП“), за следните
дейности:
1. За дейността „Търговия на едро с нефт и продукти от нефтен
произход“ (дори в случай че концесионерът осъществява директна
продажба на нефт и продукти от нефтен произход на въздушни
превозвачи-крайни потребители);
2.
За дейността „Съхранение на нефт и продукти от нефтен
произход“. При положителен отговор, моля да обясните как ще бъдат
уредени отношенията във връзка с изискванията, предвидени в
ЗАРИДСНПНП като специални условия за регистрация, лицето, което ще
се регистрира, да разполага със собствени или наети съдове за съхранение,
съответно да осъществява съхранението само в обекти, които са
разположени в собствени или наети от лицето помещения и/или площи за
извършване на дейността, предвид това, че Концесионният договор не

Участникът, определен за Концесионерът следва да спази необходимите
условия, които изисква приложимото законодателство, за да изпълни
предварителните условия. Нашето предварително становище е, че такава
регистрация ще бъде необходима. Допълнително, и доколкото
административното регулиране на дейностите по този закон
(ЗАРИДСНННП), се осъществява от министъра на икономиката, ще се
обърнем за официално становище, за което ще уведомим в кратък срок. з

прехвърля върху Концесионера собствеността върху съдовете за
съхранение на гориво, нито върху помещенията и/или площите за
съхранение на гориво, нито създава наемно правоотношение между
държавата и Концесионера по отношение на тези съдове, помещения
и/или площи за съхранение на гориво; както и
3.
За дейността „Транспорт на нефт и продукти от нефтен
произход“.
Трудово право
1. Моля да потвърдите дали има сключени договори между „Летище
София“ ЕАД и членовете на съвета на директорите (включително договор
за управление с изпълнителния директор). Ако да, моля да предоставите
копия от тях.

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 – Папка „Отговори, публикувани на
17.08.2018 г.“

