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Въпрос
Моля, потвърдете, че може да бъде издаден още един
сертификат по Регламент (ЕО) 216/2008, удостоверяващ, че
летищен оператор е оправомощен да експлоатира и управлява
летище София, докато Сертификат № BGBLBSF е в сила.

Отговор
Не е възможно. Съгласно българското законодателство (Закон за
гражданското въздухоплаване), на едно летище може да има само
един летищен оператор, като това е или еднолично търговско
дружество с държавно участие в капитала, или концесионер.

Моля предоставете в цялост приложенията към
Удостоверение за експлоатационна годност на летище № 1 от Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Информационната зала – приложение 13.1.3 – файл „Приложение
30.10.2016.
2.“
Моля предоставете в цялост приложенията към Към Удостоверение за експлоатационна годност на СТС №
Удостоверение за експлоатационна годност на летище № 944/05.09.2017 г. няма приложения.
Към новото Удостоверение за експлоатационна годност на СТС №
944/05.09.2017.

1008/14.08.2018 г. – информацията е налична за преглед в Електронната
секция на Информационната зала – приложение 13.1.4 – файл
„Приложение 3.“
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Моля предоставете в цялост приложение 1 към
Удостоверение за експлоатационна годност на №
1У/15.07.2015.
Моля предоставете в цялост спецификацията към
Свидетелство за авиационен учебен център № 16/05.11.2007

Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Информационната зала – приложение 13.1.5 – файл „Приложение
4.“
Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Информационната зала – приложение 13.1.6 – файл „Приложения
5.1, 5.2, 5.3“.
Моля потвърдете, че Свидетелство за авиационен учебен Понятието "Разрешения и съгласия" включва и Свидетелството за
център е Разрешение по смисъла на дефиницията на авиационен учебен център, ако Концесионерът реши да прави
Разрешения и съгласия на проекта за концесионен договор.
обученията, за които то се изисква, като следва да се имат предвид
разпоредбите на Наредба № 27 от 31 март 2000 г. за авиационните
учебни центрове.
Моля потвърдете, че Свидетелство за авиационен учебен Виж отговор на въпрос 6.
център е Разрешение по смисъла на дефиницията на
Разрешения и съгласия на проекта за концесионен договор.
Предвид, че „Летище София“ ЕАД разполага със сертификат Не е възможно. Съгласно българското законодателство (Закон за
за оператор на летище София № BGLBSF – 001, моля гражданското въздухоплаване), на едно летище може да има само
потвърдете че е възможно издаването на втори валиден един летищен оператор, като това е или еднолично търговско
дружество с държавно участие в капитала, или концесионер.
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сертификат за оператор на летище София по Регламент (ЕО)
№216/2008, паралелно със сертификат № BGLBSF – 001.
Моля предоставете всички договори, анекси, споразумения с Информацията е налична за преглед от 17.08.2018 г. на място във
трети лица и други документи във връзка с летищната Физическата информационна зала при условия и по ред, посочени
в клауза 5.1. от Документацията за концесията – Папка „Отговори,
противопожарна служба на летище София.
публикувани на 17.08.2018 г.“.
Моля потвърдете, че летищната медицинска служба на Информацията е налична за преглед на място във Физическата
летище София се състои изцяло от служители на „Летище информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1.
София“ ЕАД или предоставете всички договори, анекси, от Документацията за концесията – приложение 3.25, Папка 3.
споразумения с трети лица и други документи във връзка с
летищната медицинска служба.
Моля да предоставите копия на всички лицензи, разрешения, Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
удостоверения, банкови гаранции, заповеди и/или други Информационната зала – приложение 13.8 – файл „Приложение
административни актове (или съответни други документи 11.1“.
и/или информация, когато такива актове не са налични или са
налице други условия, които не са установени в съответния
административен акт) по отношение на какъвто и да било
лицензионен или регистрационен административен режим за
започване и/или осъществяване на регулирана дейност:
a.
Лиценз за извършване на безмитна търговия;
b.
Лиценз(и) за управление на данъчен склад;
c.
Разрешения за търговия с тютюневи и алкохолни
изделия;
d.
Други лицензи, разрешения, удостоверения и т.н. за
осъществяване на съответна дейност.

