№
Въпрос
1 В приложение 18 Минимални технически изисквания, раздел Н: Екология,
Намаление на шума е поставено изискване за осигуряване и поддържане
на мерки за защита от шума за съседни обекти в шумовия контур 60dB, за
защита на тези обекти в съседство от шум при работа на близки
въздухоплавателни средства в съответствие с местните разпоредби и
Клауза
8
(Екологични
и
социални
задължения).
Моля да потвърдите, че шумовият контур от 60dB се отнася до
еквивалентните нива за нощ и да уточните часовете включени в тази
дефиниция.
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3
4

Текуща организационна структура на Летище София (към края на август,
2018)
Брой служители по отдели и по позиции към същия период – края на
август, 2018
На 21.08. в папка 1.2.-2.2.5.3 са представени разходи за услуги по договор:
услуги по почистване – 551 416,75 лв. за 2016 и 45 661,5 лв. за 2017 и
доставка и нанасяне на материал за почистване – 527 993,98 лв. за 2017.
Моля, опишете за какви почистващи услуги става въпрос.

Отговор
Осигуряването и поддържането на мерки за защита от шума се осъществява
в рамките на предварително определена зона, съгласно изискванията на
националното и европейско законодателство в областта на управление на
шума в околната среда. През 2001 г. Министерство на здравеопазването
съгласува като такава зона шумов контур от 60dВ(А) еквивалентно ниво на
шума. Съгласно действащото към момента национално и европейско
законодателство е стартирана процедура по възлагане на разработването на
стратегическа карта за шум (СКШ) за Летище София. В Регистъра за
обществени поръчки на АОП и на електронната страница на Летище София
– Профил на купувача е публикувана обява / публична покана № З-509/
04.09.2018 г. за обществена поръчка с предмет „Разработване на
стратегическа карта за шум за летище София“. Комплектът СКШ оценява
показателите за шум, основните от които са L24 и Lнощ. Съгласно Наредба
№ 6/2006 г. за показателите за шум в околната среда, граничните стойности
на нивата на шума за територии подложени на въздействие на авиационен
шум са съответно 65dB за L24 и 55dB за Lнощ, като нощният период е с
продължителност 8 часа и включва времето от 23:00 ч. до 07:00 ч. След
приключване на процедурата по изработването на стратегически карти за
шум, и след одобряването от Министерство на здравеопазването на СКШ
(шумов контур от 65 dB за L24 и 55dB за Lнощ) ще се разработи План за
действие за намаляване на шумовото натоварване.
Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Информационната зала – Приложение 7.1.1.1.
Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Информационната зала – Приложение 7.1.3.1.
Сумата от 551 416,75 лв. е по договор за комплексно почистване на
Терминални сгради и прилежащи обекти и площи на летище София за м. 02
и м. 03.2016 г.
Сумата от 45 661,50 лв. е за почистване на отпадъчна течност от
керосиноуловители и почистване на резервоари за гориво.
Сумата от 527 993,98 лв. е за доставка на материали и почистване на пистата
от наслагвания на гуми и на паркинга от хлъзгави участъци и увреждания.
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Моля, представете характерът на сумите от 1 127 689.99 приходи от Посоченият приход е от продажба на бензин и дизел за МПС на операторите
бензиностанция за 2017 и 1 022 820.77 лв. отчетна стойност на по наземно обслужване (без „Летище София“ ЕАД) и авиокомпаниите,
бензиностанция за 2017.
опериращи на летище София.
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Моля, разяснете и онагледете с пример механизма на плащане на Годишното концесионно възнаграждение се изчислява като по-голямата от
годишното концесионно възнаграждение, посочен в т. 30.3.3 от Договора двете суми:
за концесия. Коя е базата за смятане на 50%?
• сумата, предложена в Офертата на Участника (минимум 7 669,378,22 лв. 15 000 000 лв.);
или
• сумата, получена като се умножи сумата на Общите приходи от Концесията
за съответната година, по процента, предложен в Офертата на Участника
(минимум 10%).
За първото полугодие на всяка година концесионерът заплаща или 50% от
предложения с Офертата на Участника минимум, не по малък от 7 669,378,22
лв. - 15 000 000 лв., или 10% от Общите приходи за това полугодие – поголямата от двете суми.
За второто полугодие ще заплати останалата част от дължимото концесионно
възнаграждение въз основа на Удостоверението за концесионното
възнаграждение.
Пример: при дължимо годишно концесионно възнаграждение 12% от
Общите приходи за съответната година или 18 000 000 лв., съгласно
офертата и концесионния договор :
За първото полугодие на съответната година ще дължи или 9 000 000 лв. или
12% от Общите приходи за това полугодие – по-голямата от двете суми.
Също така моля вижте отговора на Въпрос 11, публикуван на 6 август 2018
г.
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