#
1

Въпрос
Отговор
Моля представете заповед за определяне на видове служебни Информацията е налична за преглед на място във Физическата
телефони и лимити съгласно чл. 47 от Правилника за вътрешния информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
трудов ред, както и справка за лицата, които имат право на служебни Документацията за концесията, приложение 1.16. от Папка 1.0.
телефони, и за разходите на дружеството за служебни телефони.
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Моля потвърдете, че служебния транспорт (съгласно чл. 46 от Служебният транспорт се осъществява с автомобили на Летище София,
Правилника за вътрешния трудов ред) се осъществява с автомобили описани в Приложение 5.9 (Движими активи, които концесионерът ще
на Летище София. Ако служебния транспорт се осъществява с може да закупи или наеме).
автомобили на Летище София, описани ли са тези автомобили в
Приложение 5.9 (Движими активи, които концесионерът ще може да
закупи или наеме) от Виртуалната база данни? Ако служебния
транспорт не е описан в Приложение 5.9, ще се прехвърлят ли тези
автомобили като актив по концесията?
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Моля представете коя база за отдих се има предвид съгласно чл. 50
от ПВТР.
Моля представете справка за лицата, които имат право на
допълнително възнаграждение за провеждане на обучения по чл. 33в
и 33г от Правилата за работна заплата, и справка за размера на
изплатеното за 2017 и 2018 такова възнаграждение.

4

Съгласно чл. 50. Работниците и служителите могат да ползват базата за
отдих, собственост на дружество - х-л Космос, гр.Варна.
Справка за лицата, които имат право на допълнително възнаграждение за
провеждане на обучения по чл. 33в и 33г от Правилата за работна заплата общо 101 лица.
Справка за размера на изплатеното за 2017 и 2018 такова възнаграждение съгласно задание № 6 от 30.03.2017 г. по т. 6.1.1 и чл. 33в са изплатени общо
20 496 лв. (с ДДС)
Общо
изплатени
допълнителни
трудови
възнаграждения
на
преподаватели/инструктори по т. 6.1.1 и чл. 33г провеждали обучения на
персонал в база на клиента извън гр. София – общо 4020 лв. (с ДДС)
Изплатено възнаграждение за проведени обучения
2017 г.
до 31.07.2018 г.
13 898.40 лв.
13 268.62 лв.
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Моля предоставете Разрешително No. 0117/23.03.2001 от МОСВ за Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
условията за заустване на отпадъчните води в р. Искър.
Информационната зала – приложение 5.6.5.1.5. – файл „Приложение 5“.
Разрешителното е изменяно и допълвано с Разрешително №
13130001/20.08.2007 г., Решение № 1111/12.07.2013 г. и Решение №
1487/03.12.2014 г.
Последното актуално Решение № 1487/03.12.2014 г. за ползване на воден
обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води е публикувано
на 08.08.2018 г. с отговор на въпрос № 69.
Моля предоставете Решение по ОВОС за ЛОТ B2.
Решение по ОВОС № 20-5/2001 г., разрешаващо реализирането на ЛОТ Б2.
Нова пистова система, пътеки за рулиране и свързани с тях работи и
последващите решения за изменението му са налични за преглед в
Електронната секция на Информационната зала – приложение 5.6.2.9. файл
приложение 5.
Моля предоставете Програма за управление на дейностите по Съгласно актуалния Закон за управление на отпадъците, обн., ДВ, бр. 53 от
отпадъците от Летище София
13.07.2012 г. „Летище София“ ЕАД няма задължение за изготвяне и
актуализиране на Програма за управление на дейностите по отпадъци.
Програма за управление на дейностите по отпадъци 2013-2018 е налична за
преглед в Електронната секция на Информационната зала – приложение
5.6.10., файл „Приложение 7“.
Моля предоставете План за собствен мониторинг на Летище София

Планът за собствен мониторинг на „Летище София“ ЕАД, е наличен за
преглед в Електронната секция на Информационната зала – приложение
5.6.11., файл „Приложение 8“ и е изготвен през 2001 г. в изпълнение на
условията от Решенията по ОВОС, издадени от МОСВ и разрешаващи
реализиране на проект „Реконструкция, развитие и разширение на Летище
София“: ЛОТ Б1. Нова терминална сграда и прилежаща инфраструктура и
ЛОТ Б2. Нова пистова система, пътеки за рулиране и свързаните с тях
работи.
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Моля предоставете Разрешително за ползване на воден обект - Разрешително № 0245/20.09.2001 г. за заустване на отпадъчни води в
Приложение 1 към Решение по ОВОС за ЛОТ B1
повърхностни водни обекти, издадено от МОСВ е налично за преглед в
Електронната секция на Информационната зала – приложение 5.6.5.1.6.,
файл „Приложение 9“.
Разрешителното е изменяно и допълвано с Разрешително №
13130003/11.05.2009 г. и Решение № 1647/05.06.2015 г. за ползване на
воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.
Последното актуално Решение № 1647/05.06.2015 г. е публикувано на
08.08.2018 г. с отговор на въпрос № 69.
В случай, че имате информация за регламенти /директиви или други Концесионерът следва да спазва и прилага приложимото законодателство
актове на ЕС в областта на опазване на околната среда, които имат в областта на околната среда, и да осигиури и гарантира познаването и
отношение към дейността на концесионера и чието имплементиране прилагането на приложимото законодателство в своята обалст на дейсност.
в българското закондателство предстои или в случй на пряка
приложмост - сроковете за изпълнение на задълженията по тях не са
изтекли, моля да ни я предоставите.
Моля изяснете откъде произтичат паричните задължения на „Летище Не са налице задължения на "Летище София" ЕАД към Главна дирекция
София“ ЕАД към Гражданска въздухоплавателна администрация и "Гражданска въздухоплавателна администрация", така, както е зададен
предоставете всякакви договори в тази връзка (както е видно от въпросът. Посочената сума е в резултат на специфично разчитане на
Годишния Финансов Отчет на Летище София ЕАД за 2017 г., Летище приходите от летищни такси между "Летище София" и ГД ГВА (а от м.
София ЕАД има парични задължения към Гражданска септември 2017 г., след като активите - публична държавна собственост,
въздухоплавателна администрация в размер на 722 000 лева).
които съставляват летището - между "Летище София" ЕАД и
Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията). Посоченият режим е уреден в цитирания във въпроса
Договор между Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и "Летище София" ЕАД, и няма да бъде
приложим към летищния оператор - концесионер. В допълнение, разчетите
на Летище София ЕАД и МТИТС (ГД ГВА) вкл. по отношение на парични
задължения ще се решават само между „Летище София” ЕАД и МТИТС
(ГД ГВА) т.е концесионерът няма да има отношение към тези вземания.
Във връзка с Договор 100-Д-154/10.09.2016 между Летище София Не са налице задължения на "Летище София" ЕАД към Главна дирекция
ЕАД и Правителството на Република България (чрез Министерството "Гражданска въздухоплавателна администрация", така, както е зададен
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на транспорта, информационните технологии и съобщенията) във
връзка с условията и реда за ползване на летище София, моля да
потвърдите размерът на неизпълнени задължения на „Летище София
ЕАД“ към Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията към настоящия момент.
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въпросът. Посочената сума е в резултат на специфично разчитане на
приходите от летищни такси между "Летище София" и ГД ГВА (а от м.
септември 2017 г., след като активите - публична държавна собственост,
които съставляват летището - между "Летище София" ЕАД и
Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията). Посоченият режим е уреден в цитирания във въпроса
Договор между Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и "Летище София" ЕАД, и няма да бъде
приложим към летищния оператор - концесионер. В допълнение, разчетите
на Летище София ЕАД и МТИТС (ГД ГВА) вкл. по отношение на парични
задължения ще се решават само между „Летище София” ЕАД и МТИТС
(ГД ГВА) т.е концесионерът няма да има отношение към тези вземания.
Моля за същите и в частност, за сгради с идентификатори До момента са представени удостоверения за ползване за сградите, обект
68134.709.480.1, 68134.709.480.4, 68134.709.480.5, 68134.709.480.6 да на концесията, които са били обект на реконструкция/строеж.
представите удостоверения за търпимост по § 16 от ЗР на ЗУТ или
удостоверения за заварен строеж по § 21 от ЗР на ЗУТ.
Не разполагаме с удостоверения за търпимост и удостеверения за заварен
строеж. В действащия застроителен план (ЧЗРКП) сградите са потвърдени,
като отговарящи на градоустройствените изисквания. ЧЗРКП е наличен в
НАГ-СО.
Моля да предоставите удостоверения за идентичност между За недвижимите имоти, описани в Констативен нотариален акт за
сградите, описани в т. Б), В) и Г) от Констативен нотариален акт за собственост № 37 том I рег. No. 902 дело 36/2015, вписан в СВ – София с
собственост No. 37 том I рег. No. 902 дело 36/2015, вписан в СВ – вх.рег. No. 24783 акт 20 том LVII дело 17778/2015 г. има съставен акт за
София с вх.рег. No. 24783 акт 20 том LVII дело 17778/2015 и сгради публична държавна собственост, който е част от публикуваната
с идентификатори 68134.709.13.1, 68134.709.13.3 и 68134.709.13.8
документация за концесията, а именно АДС № 9115/25.04.2016 г.
Не разполагаме с удостоверения за идентичност на сградите описани в т.
Б), В) и Г) от Констативен нотариален акт за собственост No. 37 том I рег.
No. 902 дело 36/2015 г.
Съществуващата административна процедура, съгласно ЗКИР обхваща
издаването на удостоверение за идентичност на поземлен имот от
Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК), но не и на сграда.
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Моля да представите приложения 1 до 6, 9 и 10 към Констативен
нотариален акт за собственост No. 37 том I рег. No. 902 дело 36/2015,
вписан в СВ – София с вх.рег. No. 24783 акт 20 том LVII дело
17778/2015.
Моля да предоставите удостоверения за идентичност между
сградите, описани в т. Б) и В) от Констативен нотариален акт за
собственост No. 36 том I рег. No. 901 дело 35/2015, вписан в СВ –
София с вх.рег. No 24782 акт 24 том LVII дело 17784/2015 и сгради с
идентификатори 68134.709.14.1 и 68134.709.14.2.

Целта на услугата е да укаже реда за издаването на документ,
удостоверяващ, че един и същи имот е обозначен с различни
идентификатори, планоснимачни номера и номера на урегулирани
поземлени имоти в кадастралната карта, включително в предишни нейни
състояния според историята, съответно в кадастралните и подробните
устройствени планове.
Исканите приложения не са относими към процедурата, за недвижимите
имоти предмет на Констативен нотариален акт за собственост No. 37 том I
рег. No. 902 дело 36/2015, вписан в СВ – София има съставен акт за
публична държавна собственост, описанo в т.14;
За недвижимите имоти, описани в Констативен нотариален акт за
собственост No. 36 том I рег. No. 901 дело 35/2015, вписан в СВ – София с
вх.рег. No. 24783 акт 20 том LVII дело 17778/2015 има съставен акт за
публична държавна собственост, който е част от публикуваната
документация за концесията, а именно:
- 68134.709.14
МТИТС публична държавна
АДС
9116
25.4.2016;
- 68134.709.14.1 МТИТС публична държавна
АДС
9116
25.4.2016;
- 68134.709.14.2 МТИТС публична държавна
АДС
9116
25.4.2016;
- 68134.709.14.3 МТИТС публична държавна
АДС
9116
25.4.2016;
Не разполагаме с удостоверения за идентичност на сградите описани в т.
Б) и В) от Констативен нотариален акт за собственост No. 36 том I рег. No.
901 дело 35/2015, вписан в СВ – София с вх.рег. No 24782 акт 24 том LVII
дело 17784/2015.
Съществуващата административна процедура, съгласно ЗКИР обхваща
издаването на удостоверение за идентичност на поземлен имот от
Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК), но не и на сграда.
Целта на услугата е да укаже реда за издаването на документ,
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Моля да представите приложения 8 и 9 към Констативен нотариален
акт за собственост No. 36 том I рег. No. 901 дело 35/2015, вписан в
СВ – София с вх.рег. No 24782 акт 24 том LVII дело 17784/2015
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Моля да представите приложение 17 към Констативен нотариален
акт за собственост No. 35 том I рег. No. 900 дело 34/2015, вписан в
СВ – София с вх.рег. No 24780 акт 21 том LVII дело 17780/2015
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Моля да предоставите удостоверения за идентичност между
сградите, описани в т. Б), В), Г) и Д) от Констативен нотариален акт
за собственост No. 36 том I рег. No. 901 дело 35/2015, вписан в СВ –
София с вх.рег. No 24782 акт 24 том LVII дело 17784/2015 и сгради с
идентификатори 68134.709.15.3, 68134.709.15.4, 68134.709.15.5 и
68134.709.15.6.

удостоверяващ, че един и същи имот е обозначен с различни
идентификатори, планоснимачни номера и номера на урегулирани
поземлени имоти в кадастралната карта, включително в предишни нейни
състояния според историята, съответно в кадастралните и подробните
устройствени планове.
Исканите приложения не са относими към процедурата, за недвижимите
имоти предмет на Констативен нотариален акт за собственост No. 37 том I
рег. No. 902 дело 36/2015, вписан в СВ – София има съставен акт за
публична държавна собственост, описанo в т.16.
Исканото приложение не е относимо към процедурата, за недвижимите
имоти предмет на Констативен нотариален акт за собственост No. 35 том I
рег. No. 900 дело 34/2015, вписан в СВ – София с вх.рег. No 24780 акт 21
том LVII дело 17780/2015.
Цитираният констативен нотариален акт, не се отнася за сгради с
идентификатори 68134.709.15.3, 68134.709.15.4, 68134.709.15.5 и
68134.709.15.6.
Сградите с идентификатори 68134.709.15.3, 68134.709.15.4, 68134.709.15.5
и 68134.709.15.6 са предмет на Констативен нотариален акт за собственост
No. 35 том I рег. No. 900 дело 34/2015, вписан в СВ – София с вх.рег. No
24780 акт 21 том LVII дело 17780/2015 и за тях има съставен акт за
публична държавна собственост № 09117/25.04.2016 г.
Не разполагаме с удостоверения за идентичност на сградите описани в
68134.709.15.3, 68134.709.15.4, 68134.709.15.5 и 68134.709.15.6 са предмет
на Констативен нотариален акт за собственост No. 35 том I рег. No. 900 дело
34/2015, вписан в СВ – София с вх.рег. No 24780 акт 21 том LVII дело
17780/2015;
Съществуващата административна процедура, съгласно ЗКИР обхваща
издаването на удостоверение за идентичност на поземлен имот от
Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК), но не и на сграда.
Целта на услугата е да укаже реда за издаването на документ,
удостоверяващ, че един и същи имот е обозначен с различни
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идентификатори, планоснимачни номера и номера на урегулирани
поземлени имоти в кадастралната карта, включително в предишни нейни
състояния според историята, съответно в кадастралните и подробните
устройствени планове.
Моля да представите комбинирани скици на поземлените имоти, Комбинираните скици са налични за преглед в Електронната секция на
включени в Обекта на Концесията. Също така, молим да ги Информационната зала – приложение 8.2. – приложен zip файл
предоставите сканирани цветно и с висока резолюция, тъй като в Приложение 1 от 20.08.2018 г.
противен случай е невъзможно да се установят различните
регулационни линии на различните кадастрални планове, действали
във времето за съответния имот. Моля да представите цветно
сканирано копие на комбинирана скица за имот 07106.1401.10.
Сканирано копие на комбинирана скица за имот 07106.1401.10. е налично
за преглед в Електронната секция на Информационната зала – приложение
8.2.1., файл „Приложение 20“
В т. 64 от Q&A от 08.08.2018 г. отговаряте, че имоти 68134.709.65, Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
68134.608.2043, 68134.608.2046 и 68134.608.2045 са закупени от Информационната зала – приложение 8.2.2., файл „Приложение 21“
държавата, като реферирате към т. 35 и 36 от същия документ.
Предмет на акта по т. 35 е празно дворно място с площ от 1160 кв.м.,
представялващо ПИ 693, попадащ в УПИ XI от кв. 2, а на акта по т.
36 – празно дворно място с площ от 1400 кв.м., представялващо ПИ
691, попадащ в УПИ XI от кв. 2. Съответно, не може да се установи
идентичност между имотите по актовете по т. 35 и 36 и имоти
68134.709.65, 68134.608.2043, 68134.608.2046 и 68134.608.2045.
Моля да представите подробна информация как държавата е
закупила посочените имоти и как се установява връзката им с
цитираните тук нотариални актове. В т. 22 от Q&A от 10.08
посочвате, че не разполагате с удостоверения за идентичност на
имотите, включени в обекта на концесията, но моля да посочите
възможността такива да бъдат представени?
Моля да представите разрешенията за ползване, цитирани в Приложеният списък към т. 55 от Въпроси и отговори от 08.08.2018 г., касае
представения списък, съгласно т. 55 от Въпроси и отговори от обекти за територията на м. Летищен комплекс – София, кв. 2.
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08.08.2018 г., като посочите съответно за коя сграда/съоръжение, част В колона 3 ясно са описани обектите, а в колона 4, тяхното
от обекта на концесията, съгласно описанието в тръжната местонахождение.
документация се отнася съответния документ.
За сградите предмет на концесията, разрешенията за ползване са
предоставени.
За сградите извън концесията,информацията е само за сведение.
Моля да предоставите всички разрешения за строеж относно Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
сградите и съоръженията, част от обекта на концесията, които не са Информационната зала – приложение 13.9., файл „Приложение 23.1., 23.2.,
били предоставени до момента, включително Разрешения за строеж 23.3., 23.4.“
No 8/21.01.2000, No 24/14.01.2002, No PC-26/03.07.2008, No Б- Приложение 23.1- Разрешение за строеж №24/14.01.2002г.
19/22.03.2016
Приложение 23.2- Разрешение за строеж №26/03.07.2008г.
Приложение 23.3- Разрешение за строеж № Б-19/22.03.2016г.
Приложение 23.4- Разрешение за ползване № 522 от 23.05.2000г.
Разрешение за ползване № 522 от 23.05.2000г. е окончателния документ
издаден от ДНСК за експлоатация на обект: „Разширение, реконструкция и
надстройка на терминал МЛЗ; разширение, реконструкция и модернизация
на „Летище София”- Преработка на сегашен терминал вътрешни линии в
терминал международни линии”, за чието издаване е било необходимо
Разрешение за строеж No 8/21.01.2000г.
Моля да представите Акт 16 към всяко разрешение за ползване, Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
включително, но без да се ограничава до Протокол обр. 16 от дати Информационната зала – приложение 13.10., файл „Приложение 24.1.,
13.12.2016, 02.04.2009, 02.04.2009, 19.12.2008, 22.11.2000, 06.11.2008 24.2., 24.3.“
Приложение 24
Приложение 24.1. Akt_ Obr_ 16_13.12.2016.pdf
Приложение 24.2. Akt_Obr_16_07.10.2013.pdf
Приложение 24.3. Akt_ Obr _16_22.11.2000.pdf
Протокол образец 16/19.12.2008 г. не е наличен в „Летище София” ЕАД.
Моля да представите документи относно учредяването на Предвид характера на собствеността не са учредявани отграничени вещни
ограничени вещни права/сервитути върху концесионната площ, права върху концесионната площ
както и документи/информация относно учредените върху чужди
имоти
сервитути/вещни
правa,
необходими
за
имотите/оборудването, включени в обекта на концесията.
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Разлика в концесионната площ – моля да посочите причината за
разликата в концесионната площ, посочена в документацията за
настоящата процедура (5 128 460 кв.м.) и процедурата от 2016 г. (5
219 778 кв.м.)
Отчуждителни процедури - Моля С ПРИОРИТЕТ да представите
всички документи (решения, заповеди, уведомления, доказателства
за изплащане на суми на бивши собственици и др.) във връзка с
процедури по принудително отчуждаване на недвижими имоти,
разположени в границите на Летище София и включени в Обекта на
Концесия. В тази връзка, моля да имате предвид, че представените
документи съгласно т. 56 от раздел Въпроси и отговори от 08.08.2018
г. не съдържа доказателство за плащане на дължимите суми за
обезщетения на собствениците на отчуждените имоти, както и не
съдържа доказателства за проведените отчуждителни процедури
относно имотите и сградите, посочени в Заповед 1132/19.12.2001 г.
на МФ и Заповед РД-02-14-151/20.02.2002 г. на МРРБ.
Моля да посочите сградата/сградите, в които се помещава
Авиационен учебен център? Моля потвърдете какво е реалното
предназначение на имотите и сградите, част от обекта на концесията.
Във връзка с АДС 00804/11.05.1998 г. (относно имот с
идентификатор 68134.709.14) – моля да предоставите споразумение
от 14.01.1998 г. между „Авиокомпания Балкан“ ЕАД и „Летище
София“ ЕАД, Заповед РД-14-3/16.01.1998 г. на Министерство на
транспорта и Заповед 27/22.01.1998 г. на Министерство на
финансите.
Съгласно т. 22 от Писмо № 06-01-12 от 11.02.2016 на министъра на
транспорта, към датата на писмото е било образувано гр. д. 2202/2015
по описа на СГС, по което е бил налице правен спор между държавата
(представлявана от министъра на регионалното развитие и
благоустройството) и трети лица относно имот 68134.709.61. Моля да

Разликата идва от изключването на имоти поради устройствени
характеристики – виж Приложение 2, част II – Обект на концесията, т. 4.7
от Документацията за концесията.
Доказателство са сключените договори с Областния управител, Решенията
на СГС и приложените списъци за изплатени суми от „Летище София“
ЕАД. Финансовите документи не се съхраняват.

Авиационен учебен център съставлява сгради с идентификатори
68134.709.14.1 и 68134.709.14.2. Реалното им предназначение е сгради на
Авиационен учебен център.
Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Информационната зала – приложение 24, файл „Приложение 29“

Имотът е извън обхвата на концесията.
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ни предоставите информация за хода на делото и всички свързани с
него документи (вкл. относно производства на други инстанции).
Моля да посочите, дали върху имота има инфраструктура и/или
съоръжения, включени в обекта на концесията.
Съгласно АДС 03299/27.11.2002 г. бивши собственици на УПИ XI,
кв. 2 са били държавата и частни лица – моля да предоставите
документи, съгласно които държавата е придобила еднолична
собственост върху УПИ XI, кв. 2;

32

Съгласно АДС 03296/27.11.2002 г. бивши собственици на УПИ X, кв.
2 са били държавата и частни лица – моля да предоставите
документи, съгласно които държавата е придобила еднолична
собственост върху УПИ X, кв. 2;

33

Във връзка с АДС № 03880 (13657) от 11.11.1986, изд. от издаден от
НС Васил Левски: (i) АДС не е подписан от Председателя на ИК на
ОНС – моля да представите АДС със доказателства за одобрението
му или да потвърдите това обстоятелство; (ii) в акта е посочено, че
бивш собственик на имота е ТАБСО – моля да представите
документи, във връзка с придобиването на правото на собственост от
държавата върху имотите, предмет на АДС 03880; (iii) на стр. 2 от
акта е посочено, че към 25.08.1994 г. площта на летищния комплекс
е 4624000 кв.м., от които: на МНО – 1764914 кв.м., на М-во на
транспорта – 2311172 кв.м. и общински земи – 548000 кв.м. Моля да
предоставите допълнителна информация и всички относими
документи, във връзка с това разпределение на собствеността; (iv)
моля да предоставите Заповед РД-14-3/10.01.1995 г. на министъра на

Имотите на частните лица са придобити при отчуждаването. Доказателство
са сключените договори с Областния управител, Решенията на СГС и
приложените списъци за изплатени суми от „Летище София“ ЕАД,
Финансовите документи не се съхраняват. Наличните документи във
връзка с отчуждителната процедура са предоставени на 08.08.2018 г. в
Електронната секция на Информационната зала - приложение № 10.1.
(файлове 56-1 и т.56-2).
Имотите на частните лица са придобити при отчуждаването. Доказателство
са сключените договори с Областния управител, Решенията на СГС и
приложените списъци за изплатени суми от „Летище София“ ЕАД,
Финансовите документи не се съхраняват. Наличните документи във
връзка с отчуждителната процедура са предоставени на 08.08.2018 г. в
Електронната секция на Информационната зала - приложение № 10.1.
(файлове 56-1 и т.56-2).
Имотът цитиран в с АДС № 03880 (13657) от 11.11.1986, издаден от НС
Васил Левски вече не съществува. Новообразуваните от него имоти, както
и за новите имоти, предстваляващи Летище София са съставени АДпС,
приложени към Документацията за концесията.
Цитираните заповеди, касаят площи и имоти, които към момента са извън
площта на концесията.
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транспорта (посочена на стр. 2 от АДС 03880) и всички приложения
към нея, както и всички други свързани документи, във връзка с
учредяването, вкл. прекратяването и/или всякакви последващи
вписвания, отбелязвания и заличавания, относно на правото на
строеж и правото на ползване в полза на „Флайт Сервиз“ ЕООД върху
терени и сгради и предоставянето им за управление и стопанисване
на дружеството (вкл. кадастрални карти и ситуационни планове
отразяващи тези обстоятелства); (v) моля да предоставите Заповед
РД-14-5/10.01.1995 г. на министъра на транспорта (посочена на стр.
3 от АДС 03880) и всички приложения към нея, както и всички други
свързани документи, във връзка с учредяването, вкл. прекратяването
и/или всякакви последващи вписвания, отбелязвания и заличавания,
относно правото на строеж и правото на ползване в полза на ВСАУ
„Хели Еър“ ЕООД върху терени и сгради върху терени и сгради и
предоставянето им за управление и стопанисване на дружеството
(вкл. кадастрални карти и ситуационни планове отразяващи тези
обстоятелства); (vi) моля да предоставите Заповед РД-142/10.01.1994 г. и Заповед РД-14-4/02.02.1994 г. и на министъра на
транспорта на министъра на транспорта (посочена на последна
страница от АДС 03880) и всички приложения към нея, както и
всички други свързани документи, във връзка с предоставянето за
стопанисване и управление на 39 дка., представляващи застроена
площ от сградите на авиокомпания „Балкан“ ЕАД и 341 дка.
незастроена площ; (vii) моля да представите АДС 13/15.11.1996 г.,
посочена на последната страница на АДС 03880)
Във връзка с АДС № 3860 (13631) от Септември 1986, изд. от издаден АДС № 3860 (13631) от Септември 1986, издаден от НС Васил Левски е
от НС Васил Левски - АДС не е подписан от Председателя на ИК на неотносим, тъй като има последващи съставени АДпС във връзка с
ОНС – моля да представите АДС със доказателства за одобрението действащото към момента законодателство.
му или да потвърдите това обстоятелство;
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Във връзка с АДС № 3914 (13848) от 06.10.1987, изд. от издаден от
НС Васил Левски - АДС не е подписан от Председателя на ИК на
ОНС – моля да представите АДС със доказателства за одобрението
му или да потвърдите това обстоятелство;
Моля да предоставите Приложение 2 към Заповед РД-149/19.02.2000 г. на МТС;

АДС № 3914 (13848) от 06.10.1987, издаден от НС Васил Левски е
неотносим, тъй като има последващи съставени АДпС във връзка с
действащото към момента законодателство.
Информацията е предоставена на 08.08.2018 г. в Електронната секция на
Информационната зала - приложение № 10.1., (файлове 52-1, т.52-2 и т.523 към които е налично и приложение 2).
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