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Въпрос
Във връзка с файл 7.19, може ли да предоставите средната
годишна разбивка на заплатите, категоризирана само по
оперативен и административен (не-оперативен) персонал? Освен
това, възможно ли е да се предостави същата информация и за
социалните осигуровки и придобивки, платени отпуски,
неизползвани отпуски и пенсии?
Възможно ли е да разберем каква е средната заплата плюс
социалните придобивки във връзка с различния възрастов профил
на служителите?
Бихте ли могли да предоставите разбивка за приходите и загубите
от наземно обслужване най-малко за финансова година 2017?

Бихте ли могли да предоставите разбивка на разходите за 2017 за
всяка от трите услуги (ВИП A, Балчик и хотел Космос) извън
периметъра на концесията?
Управлявате ли други дейности по търговия на дребно, различни
от тези, включени в безмитните магазини?

Информацията е налична
Информационната зала –
Приложение 7.4.7.

Отговори
за преглед

в

Електронната

секция

в

Информацията е налична за преглед в Електронната секция в
Информационната зала –
Приложение 7.4.7.
Информацията за 2016 г. и 2017 г. е налична за преглед на място във
Физическата секция на Информационната зала при условия и по ред,
посочени в клауза 5.1. от Документацията за концесията – Приложение 2.21.
ВИП А, Балчик и хотел Космос-Варна не са включени в обекта на концесията
и поради това не предоставяме информация по този въпрос.
Търговските обекти, предлагащи търговия на дребно, извън безмитните
магазини, са отдадени под наем и не се управляват от „Летище София“ ЕАД.

Бихте ли могли да предоставите споразуменията за снабдяване с Ел. енергия:
електроенергия и газ?
Информацията е налична от 03.09.2018 г. за преглед на място във Физическата
секция на Информационната зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1.
от Документацията за концесията –Приложение 3.43,
Газ:
Информацията е налична от 05.09.2018 г. за преглед на място във Физическата
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
Документацията за концесията - Приложение 3.58.
По отношение на електроенергията, консумирана от трети лица Консумираната електроенергия от трети лица чрез електрическото
чрез
електрическото
оборудване на летището, тази оборудване на летището се заплаща изцяло от тях.
електроенергия изцяло ли се заплаща от трети страни? Има ли Върху потребената електроенергия от трети лица няма надценка, заплаща се
някаква надценка върху електричеството, "продавано" на трети по цени на доставчика на електроенергията.
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Можете ли да предоставите разбивка на разходите за гориво? Информацията (данни за 2016 г. и 2017 г. във формат MS Excel) е налична за
Дизелът за отопление съдържа ли се в разходите за "гориво и преглед в Електронната секция в Информационната зала –
смазочни материали"?
Приложение 1.25.
Да, дизелът за отопление се съдържа в разходите.
Изразходен дизел за отопление – информацията е налична за преглед в
Електронната секция в Информационната зала – Приложение 11.14.
Можете ли да предоставите разбивка на обема пътници по Информацията е налична от 05.09.2018 г. за преглед в Електронната секция в
терминали за 2017 и 2016 г.?
Информационната зала – Приложение 2.1.3.1.1.
Можете ли да предоставите разделение между регулираните и
нерегулираните оперативни разходи по отношение на финансова
година 2017?
Можете ли да предоставите разбивка на стойността на
продадените стоки?

Информацията е налична за преглед в Електронната секция в
Информационната зала –
Приложение 1.26.
Информацията е налична за преглед от 21.08.2018 г. на място във Физическата
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
Документацията за концесията - Приложение 1.11. Папка 1.2.1.-2.2.5.3.
Задълженията, произтичащи от решенията по ОВОС, разрешаващи
реализирането на проектите за новия терминал и новата пистова система са
изпълнени изцяло и няма свързани с тях или произтичащи от тях неуредени
капиталови разходи.
При извършваните периодични проверки от РИОСВ-София не са
констатирани нарушения и не са правени предписания по изпълнението на
условията от Решенията по ОВОС. Последното искане от РИОСВ-София за
отчет по изпълнение на условията от решенията по ОВОС е от м. септември
2007 г. След предоставяне на исканата информация няма последваща
кореспонденция или допълнителни искания по темата от контролния орган.
Не са отчитани нива в червената зона.
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Можете ли да потвърдите, че всички ангажименти за смекчаване
на последиците, направени по време на ОВОС, предприети за Т2
и новата писта, са изпълнени изцяло и че няма свързани с тях
неуредени капиталови разходи?
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Моля, можете ли да предоставите дневници за водните нива на
река Искър? Можете ли да потвърдите броя дни през последните
3 години, когато водата е била в "червената зона", както е
определено в процедурата за мониторинг?
Моля, представете документация за поддръжката на всички Кало-маслоуловителите проверявани от ВиК персонала на летището, през
каломаслоуловители на летището?
които преминават дъждовни отточни води преди заустването им в р. Искър са
три. Проверките стават съгласно предписания график по приложената
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методология – Технически дневник, като се попълват отчетите за вътрешна
инспекция. Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Информационната зала – Приложение 11.15. (файл 14.1 – Технически
дневник за каломаслоуловител G 100; файл 14.2 – Отчет за инспекция до края
на м. Септември 2018 г. за G 100; файл 14.3 – Технически дневник за
каломаслоуловител G 550; файл 14.4 – Отчет за инспекция до края на м.
Септември 2018 г. за G 550; файл 14.5 – Технически дневник за
каломаслоуловител G 750 и файл 14.6 – Отчет за инспекция до края на м.
септември 2018 г. за G 750.
Провежда се и мониторинг - лабораторен анализ на водите след КМУ и преди
заустването им в р. Искър съгласно периодичността и по показателите,
определени в Разрешителните документи за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти.
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За КМУ, позициониран преди заустването в градска канализация на потока от
отводняването от дъждовни води на площадката на складово стопанство
ГСМ, периодично се извършва почистване от специализирана фирма, като се
подменя и перлита в касетите.
Последното почистване и профилактика на КМУ е извършено на 22.02.2017
г. от фирма „Ювал 2007“ ЕООД, за което е съставен протокол – Приложение
11.15. (файл 14.7).
Моля, представете кореспонденция от регулаторните органи, Резултатите от собствените непрекъснати измервания на шум в околната
която показва, че те са доволни от изготвените от летището среда се представят от „Летище София“ ЕАД на РИОСВ-София и на ИАОС
тримесечни и годишни доклади за шума?
под формата на тримесечни и годишни доклади съгласно с чл. 31 от Наредба
№ 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на
шума в околната среда. Тримесечните доклади се публикуват на сайта на
ИАОС, а информацията от годишния доклад се обобщава в Регионалния
годишен доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ-София и в
Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда, раздел
„Шумово замърсяване“ на ИАОС.
Няма кореспонденция от контролните органи по повод на обема и
съдържанието на предоставяната от Летище София информация за
авиационния шум.
3

