№

Въпрос - BG

1

Газ
1. Според информацията, предоставена в точка 3 от Документацията
за Концесията, с Решение № 475 на Министерския съвет от 26 юни
2006 г. („Решението“) за имот – публична държавна собственост е
обявена изградената от Държавно предприятие “Ръководство на
въздушното движение” („ДП РВД“) част от газопроводното
отклонение до Единния център за управление на въздушното
движение с обща дължина на частта 3436,63 м. („Газопроводното
отклонение“). С Решението са предоставени 1/2 идеални части от
Газопроводното отклонение безвъзмездно за управление на
Концедента за нуждите на Главна дирекция “Гражданска
въздухоплавателна администрация”, респективно – са предоставени за
ползване на Настоящия оператор, който да осигурява пропорционална
част от средствата, необходими за поддържането на Газопроводното
отклонение от събираните от “Летище София” ЕАД летищни такси. В
допълнение, при възлагане на концесия, доколкото на концесионера
ще бъде предоставено ползването, съвместно с ДП РВД, на
Газопроводното отклонение, концесионерът следва да осигурява
съответна част от неговата поддръжка, в т.ч. необходимите средства.
В тази връзка, моля, отговорете на следните въпроси:
1.1. Настоящият оператор или ДП РВД ще ползва 1/2 идеална част от
Газопроводното отклонение?
1.2. Какво ще е процентното участие на Концесионера в разходите за
поддръжка на Газопроводното отклонение?
1.3. Как ще бъде обезпечено и гарантирано ползването на
Газопроводното отклонение от страна на Концесионера, имайки
предвид че, според информацията, предоставена с Документацията за
Концесията, Газопроводното отклонение / идеални части от
Газопроводното отклонение не са изрично включени в Обекта на
Концесията, a oт друга страна, 1/2 идеална част от Газопроводното
отклонение е изрично изключена от Обекта на Концесията?

Отговор
1.1. Съгласно Решение № 475 на Министерския съвет от 26 юни 2006 г.,
1/2 идеални части от газопроводното отклонение с обща дължина 3436,63
м, изградено от ДП „Ръководство на въздушното движение“ са
предоставени безвъзмездно за управление на Министерството на
транспорта
за
нуждите
на
Главна
дирекция
„Гражданска
въздухоплавателна администрация”. ГД ГВА предоставя тези 1/2 идеални
части за ползване на „Летище София” ЕАД, като за ДП РВД остават
другите 1/2 идеални части. Настоящият оператор („Летище София“ ЕАД)
и ДП РВД ползват съвместно по 1/2 идеални части от това газопроводно
отклонение.
1.2. Съгласно цитираното по-горе решение на МС, „Летище София” ЕАД
осигурява пропорционална част от средствата, необходими за
поддържането на 1/2 идеални части от газопровода, от събираните от
„Летище София” ЕАД летищни такси. Между ДП РВД и „Летище София”
ЕАД има сключено споразумение. Съгласно него, всички разходи,
свързани с експлоатацията и поддръжката на съоръжението, се поделят по
1/2 между двете страни
1.3. В Приложение № [2.А.4], т. 3 Газификация към Приложение 2 , част 1
(Описание на обекта на концесията), т. 2.4. Съоръжения на техническата
инфраструктура, свързани с електроснабдяване, водоснабдяване и
канализация, и газификация e описано газопроводното отклонение, от
което 1/2 идеални части са обект на концесията. От обекта на концесията
са изключени 1/2 идеални части от газопроводното отклонение, ползвани
от ДП РВД.
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С Приложение 5.6.7, качено в електронната секция на
Информационната зала, сте предоставили доклад за енергийно
обследване, резюме на доклада за енергийно обследване и сертификат
за енергийни характеристики на сграда в експлоатация с дата 21 април
2017 г., издадени след извършено енергийно обследване за енергийна
ефективност на Терминал 2. Тези документи обаче не съдържат
подписи на лицата, които са ги съставили. Моля, предоставете
подписани версии на доклада за енергийно обследване, на резюмето
на доклада за енергийно обследване, както и на сертификата за
енергийни характеристики на сграда в експлоатация.
В отговор от 8 Август 2018 г. с Приложение 69.2 сте предоставили
Решение № 849/28.08.2012 г. за изменение и продължаване срока на
действие на Разрешително за водовземане № 101710/18.09.2006 г.,
издадено на името на Настоящия оператор. От Решение №
849/28.08.2012 г. е видно, че срокът на Разрешително за водовземане
№ 101710/18.09.2006 г. изтича на 19 септември 2018 г. Моля,
предоставете информация, подал ли е Настоящият оператор молба до
Басейнова дирекция „Дунавски район“ за продължаване срока на
действие на Разрешително за водовземане № 101710/18.09.2006 г. по
смисъла на чл. 78 от Закон за водите.
Съгласно чл. 2.8.1 от проекта на концесионен договор, страните
прилагат списъка на Прехвърляните договори като част А от
Приложение 16а. В тази връзка, моля да потвърдите нашето
разбиране, че Приложение 16а ще бъде изготвено съвместно от
Концесионера и Концедента, като Концесионерът ще има възможност
да влияе върху това дали даден договор да бъде включен или изключен
от обхвата на Приложение 16а.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, „Летище
София“ ЕАД не публикува документи с подписи и печати. В архива на
„Летище София“ ЕАД и в „АУЕР“ се съхраняват оригиналните подписани
и подпечатани версии на доклада, резюмето, както и на сертификата за
енергийни характеристики на обследваната сграда.

„Летище София“ ЕАД на основание чл. 78 от Закона за водите и чл. 172 от
Наредба № 1 за проучване, ползвани и опазване на подземни води е подало
Заявление за продължаване срока на действие на разрешително за
водовземане № 101710/18.09.2006г. до Басейнова дирекция – Дунавски
район в законоустановения срок.
Заявление изх. № 100-11844/30.05.2018 г. на „Летище София“ ЕАД, вх. №
ПВ2-00107/04.06.2018 г. на БДДР е налично за преглед в Електронната
секция на Информационната зала – Приложение 5.6.5.5..
Приложение 16:
• Приложение 16a ще включва списък на всички договори между
Настоящия оператор и трети лица, които са от значение за Концесионните
дейности и в сила към датата на подписване на Концесионния договор
(Дата на влизане в сила); и
• През Преходния период, Страните ще прегледат обстойно договорите и
ще решат кои от тях ще бъдат прехвърлени на Концесионера. Списъкът с
договори, които ще бъдат прехвърлени към Началната дата на концесията
ще стане Приложение 16б.

2

5

В допълнение, моля да потвърдите нашето разбиране, че Приложение
16б ще представлява Приложение 16а, актуализирано с нови договори,
сключени по време на Преходния период, за които Концесионерът
изрично се е съгласил да бъдат включени в Приложение 16б. Тъй като
в момента дефиницията на „Летищни договори” в проекта на
концесионен договор посочва, че именно Летищните договори ще
бъдат включени в Приложение 16б, се създава напрежение между чл.
2.8.1. и дефиницията на Летищни договори. Моля да потвърдите, че
Концедентът би обмислил известни изменения в дефиницията на
Летищни договори и/или в чл. 2.8.1., за да се отстранят
идентифицираните несъответствия.

През Преходния период, Страните ще прегледат обстойно договорите и ще
решат кои от тях ще бъдат прехвърлени на Концесионера. Списъкът с
договори, които ще бъдат прехвърлени към Началната дата на концесията
ще стане Приложение 16б.
Съгласно дефиницията, „Летищни договори“ означава договорите по
отношение определени права и/или услуги, свързани с Летището, които са
били сключени между Настоящия оператор и Контрагенти на Летището,
както са посочени в Приложение 16б (Летищни договори), както и
всякакви бъдещи договори с Трети страни, с изключение на Договорите за
строителство.
Приложение 16б към концесионния договор се изготвя към Началната дата
на концесията за летищните договори, действащи към този момент.
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