Въпрос

Отговор

1. Моля представете комбинирана скица (скици) за пълна или частична
идентичност между всички имоти, включени в концесионната площ и терена,
предмет на АДС 3880 от 11.11.1986 г., която (които) да показва(т) и промените в
кадастралния и регулационния план за всеки един от поземлените имоти, включени
в концесионната площ за периода от 1986г. до момента. Препоръчително е за целия
терен да се извади една или няколко по-обемни комбинирани скици, но при
невъзможност, моля представете отделни комбинирани скици за всеки един
поземлен имот.
2. Моля представете Договора за доброволна делба на УПИ XVII (бивш имот с
кадастрален идентификатор No . 68134.709.18 ) между Летище София ЕАД и
останалите съсобственици, вписан в Служба по вписванията - София.
3. Моля представете информация и доказателства кога е била датата на предаване
на помещенията - датата на започване на реалното ползване на наетите помещения
по всеки един Договор за наем.

Информацията е налична за преглед в Електронната
секция на Информационната зала – приложение –
приложен zip файл Приложение 1

Договорът за доброволна делба, е наличен в Електронната
секция на Информационната зала - приложение № 17.

Информацията е предоставена в Електронната секция на
Информационната зала на 16.08.2018 г. с отговори,
публикувани като Q&A_16.08.18_5 (приложение № 16.1.
– приложение I, файл във формат Excel „Наеми
01.08.2018т.“
Приложение I, т. 6 „Акт за заемане“ съдържа 140 броя
файла)
4. Моля представете следните документи във връзка с Договорите за наем:
Информацията е налична за преглед на място във
4.1. Договор с вх. No. 100-Д-14 на Летище София ЕАД от 11.01.2018 с Мото Пфое Физическата информационна зала при условия и по ред,
ЕООД?
посочени в клауза 5.1. от Документацията за концесията –
4.2. Анекс с вх. No. 100-ДС-10/09.01.2018 към договор с вх. No 100-Д-12 на Летище Папка 3
София ЕАД от 21.01.2014 с Разпространение на печата АД?
4.3. Договор с вх. No. 100-Д-192/03.05.2018 с ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА
МОБИЛНОСТ ЕАД?
4.4. Анекс с вх. No. 100-ДС-117/18.07.2016 към основния договор с АЛК АД?
4.5. Договор с вх. No. 100-Д-116/19.06.2013 на Летище София ЕАД с „БИ ДЖЕЙ
ЕС“ ЕООД ?
4.6. Основният договор за наем и всички последващи анекси към него с
ЛУФТХАНЗА КАРГО АГ за склад-сутерен с реф. No D0-44 (договорът би
следвало да е с дата 12.03.2004)?

5. Моля представете списък с обезпеченията (депозити/банкови гаранции) Информацията е предоставена в Електронната секция на
предоставени от наемателите на наемодателя по всички действащи договори за Информационната зала на 16.08.2018 г. с отговори,
наем? Моля представете сканирани копия на всички банкови гаранции, дадени на публикувани като Q&A_16.08.18_5 (приложение
Летище София ЕАД по тези Договори за наем?
I.5./16.08.2018 г.)
6. Моля представете Общите условия на Летище София ЕАД, приложими към Информацията е предоставена в Електронната секция на
договорите за наем и действащи понастоящем?
Информационната зала с отговорите, публикувани на
16.08.2018 г. – Q&A_16.08.18_5 (приложение № 16.1. (I.1.
Общи условия, I.1. ПД-316 МТ, I.1. СД ПР14)
7. Моля представете списък на всички отчуждителни процедури/преписки (както Информацията е налична за преглед на място във
чрез договори за продажба, така и по реда на чл. 32 и следващите от ЗДС ) на площи, Физическата информационна зала при условия и по ред,
разположени върху ПИ в обхвата на концесията, като посочите (i) отчуждената посочени в клауза 5.1. от Документацията за концесията
площ в кв. м./ПИ; (ii) дата на отчуждаване; (iii) платено обезщетение; (iv) в кой УПИ – Папка Отчуждителни процедури - отговори,
е разположена отчуждената площ/земя. Моля представете документите, доказващи публикувани на 20.08.18 Q&A_20.08.18_1 - приложен
проведените отчуждителни процедури? Моля потвърдете, че всички Списък на имотите, придобити от Областния управител
обезщетения/възнаграждения, дължими по тези отчуждителни процедури, са били чрез нотариален акт за покупко-продажба и справка на
надлежно платени на собствениците на съответните земи, отчуждени в полза на изплатените от „Летище София“ ЕАД в качеството му на
Държавата.
инвеститор и по смисъла на чл. 39, ал. 4 от Закона за
държавната собственост парични обезщетения на
правоимащите собственици
За изплатените суми от Областният управител по реда на
чл. 39, ал. 2, т.е. (по влезли в сила съдебни решения)
„Летище София“ ЕАД няма информация.

