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ЗАКОН

за изменение на Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм.,
бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и
109 от 2007 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33
от 2010 г., бр. 11 и 21 от 2012 г., бр. 16, 66,
68 и 108 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14
и 22 от 2015 г., бр. 103 от 2016 г., бр. 77 от
2018 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 22 от 2022 г.)
§ 1. Член 12а се отменя.
§ 2. Член 14а се отменя.
§ 3. В чл. 22, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 3 накрая думите „и/или“ се заличават.
2. Точка 4 се отменя.
§ 4. В чл. 32а ал. 2 се отменя.
§ 5. В чл. 33, ал. 4 думите „чл. 12а, 14а и
16“ се заменят с „чл. 16“.
§ 6. В чл. 35, ал. 1 т. 5 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Неприключените до влизането в сила
на този закон производства по отменените
чл. 12а и 14а се прекратяват.
§ 8. (1) Когато българско гражданство е
придобито по натурализация на основание
отменения чл. 12а или отменения чл. 14а,
лицето, което го е придобило, е длъжно в
14-дневен срок от настъпването на промяната
във фактите и обстоятелствата, свързани с
инвестициите, станали основание за натурализацията, да уведоми компетентния орган,
удостоверил инвестициите, и да представи
документите, доказващи промяната.
(2) Натурализацията на основание отменения чл. 12а или отменения чл. 14а може

да бъде отменена при условията на глава
трета, раздел II, както и когато лицето, което е придобило българско гражданство, не
е уведомило за настъпила промяна по ал. 1
или не е поддържало инвестициите, станали основание за придобиване на българско
гражданство, за поне двегодишен период,
считано от датата на натурализацията – в
случаите по отменения чл. 14а, ал. 1, или
за поне едногодишен период – в случаите
по отменения чл. 12а, ал. 1, а по отменения
чл. 14а, ал. 1, т. 3 – и създадените работни
места.
(3) М и н ис т ер с т во т о на п ра во с ъд ие т о
изпраща на компетентния орган по ал. 1
информация относно лицата, които са придобили българско гражданство на основание
отменените чл. 12а и 14а. Компетентният
орга н по а л. 1 у ведом я ва м и н ис т ъра на
правосъдието за всяка установена промяна
в инвестициите, водеща до неизпълнение на
задължението за поддържането им.
(4) За поддържане на инвестициите по
а л. 2 компетентни ят орган по а л. 1 осъществява контрол след края на периода по
ал. 2 и уведомява за резултата министъра
на правосъдието, който може да изисква
информация от Държавна агенция „Национална сигурност“.
§ 9. (1) В 6-месечен срок от влизането
в сила на този закон Държавна агенци я
„Национална сигурност“ извършва проверка за наличие на основания за отмяна на
нат у ра лизаци ята по всичк и преписк и по
придобито българско гражданство по реда
на отменения чл. 14а.
(2) В случаите, когато срокът по отменения чл. 22, ал. 1, т. 4 не е изтекъл, проверката по ал. 1 се извършва до 6 месеца след
изтичането му.
(3) Министерството на правосъдието предоставя на Държавна агенция „Национална
сигурност“ информация за изтичането на
сроковете по отменения чл. 22, ал. 1, т. 4
за всеки отделен случай на придобито по
отменения чл. 14а българско гражданство.
(4) И нф орма ц и я т а з а р е з у л т ат и т е о т
проверката по ал. 1 и 2 се предоставя на
министъра на правосъдието с оглед преценка за прилагане на правомощията му по
чл. 31, ал. 2.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 24 март 2022 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3
от 22 март 2022 г.

по конституционно дело № 2 от 2022 г.
Конституционният съд в състав: председател – Павлина Панова, членове: Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда
Джелепова, Атанас Семов, Красимир Влахов,
Янаки Стоилов, Соня Янкулова, при участието на секретар-протоколиста Полина Пешева
разгледа в закрито заседание на 22 март 2022 г.
конституционно дело № 2/2022 г., докладвано
от съдия Янаки Стоилов.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията на Република България (Конституцията).
Делото е образувано на 3 февруари 2022 г.
по искане на четиридесет и осем народни
представители от 47-ото Народно събрание
за установяване на противоконституционност
на приетото на 7 януари 2022 г. Решение на
Народното събрание за достъп до сградите
на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка (ДВ, бр. 3 от
11.01.2022 г.). В искането се твърди, че актът на
Народното събрание противоречи на чл. 4, ал. 1,
чл. 6, ал. 2, чл. 67, 72 и 73 от Конституцията.
С определение от 17 февруари 2022 г. Конституционният съд е допуснал искането на
народните представители за разглеждане по
същество.
Към момента на постановяване на настоящото определение от конституираните на основание чл. 20а, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния
съд (ПОДКС) заинтересувани институции няма
представени становища по делото.
Няма постъпили становища по делото и от
поканените на основание чл. 20а, ал. 2 ПОДКС
неправителствени организации.
От останалите заинтересувани институции
и поканени организации и специалисти от науката и практиката правно мнение по делото е
получено от проф. д.ю.н. Васил Мръчков.
Допълнителни съображения в лично качество е изразил народният представител Костадин
Костадинов.
Във фазата на разглеждане на делото по
същество 47-ото Народно събрание в заседание,
проведено на 11 март 2022 г., е приело Решение
за отмяна на Решението за достъп до сградите
на Народното събрание при обявена извънредна
епидемична обстановка. Решението влиза в сила
на 14 март 2022 г. и е обнародвано в „Държавен
вестник“, бр. 21 от 15 март 2022 г. Отмяната на
Решението за достъп до сградите на Народното
събрание при обявена извънредна епидемична
обстановка, прието от Народното събрание на
7 януари 2022 г., е факт, който определя хода
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на образуваното пред Конституционния съд
производство.
„…Конституционният контрол няма основание да се развие тогава, когато Народното събрание и президентът са предприели
междувременно действия за отстраняване
на последиците, породили правния спор…
Правният спор трябва да е налице както към
момента на образуване на делото, така и към
момента на произнасяне по допустимостта на
искането и към момента на произнасяне по
съществото на спора“ (Определение № 2 от
17.06.2014 г. по к. д. № 6/2014 г.). Практиката
на Конституционния съд в това отношение е
трайна и последователна (Определение № 3 от
12.12.2017 г. по к. д. № 6/2017 г.; Определение
№ 2 от 2.06.2015 г. по к. д. № 2/2015 г., Определение № 2 от 25.09.1998 г. по к. д. № 25/1998 г. и
др.). Ето защо, когато атакуваните разпоредби
са отменени и възникналият спор за конституционосъобразност вече не съществува, липсва
предмет на делото, по който Конституционният съд трябва да се произнесе с решение по
същество (вж. Определение № 3 от 3.12.1998 г.
по к. д. № 19/1997 г.). Именно такъв е случаят,
който Конституционният съд констатира по
допуснатия за разглеждане правен спор по
настоящото дело.
Разпоредбите, съдържащи се в отмененото
Решение (ДВ, бр. 3 от 11 януари 2022 г.), не
могат да бъдат предмет на производството по
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията, защото са
загубили юридическа сила и правно действие. С
отмяната на оспореното решение на Народното
събрание предметът на настоящото дело отпада.
Поради това и съгласно чл. 19 от Закона за
Конституционен съд и чл. 25, ал. 2 и чл. 26,
ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд искането на
четиридесет и осем народни представители
следва да бъде отклонено, а производството
по делото – прекратено.
С оглед на изложените мотиви Конституционният съд
ОПРЕДЕ ЛИ:
Отклонява искането на четиридесет и осем
народни представители от 47-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на приетото на 7 януари 2022 г. Решение
на Народното събрание за достъп до сградите
на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка (обн., ДВ, бр. 3 от
11 януари 2022 г.; отм., бр. 21 от 15.03.2022 г.).
Прекратява производството по конституционно дело № 2/2022 г.
Връща искането на вносителя заедно с
препис от определението.
Определението е подписано със становище
от съдиите Янаки Стоилов, Атанас Семов и
Красимир Влахов.
Председател:
Павлина Панова
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СТАНОВИЩЕ
на съдиите Янаки Стоилов, Атанас Семов
и Красимир Влахов относно мотивите към
Определение № 3 от 22.03.2022 г. за прекратяване на производството по конституционно
дело № 2 от 2022 г.
Подкрепяме Определението на Конституционния съд за прекратяване на делото, като
споделяме неговите основания и мотиви.
Смятаме обаче, че мотивите биха могли да
включат и въпроси, които очертават подхода
на съда при разглеждане на правния спор. С
оглед предмета на делото възникват важни
въпроси от значение не само за решаването
на спора, с който е бил сезиран Конституционният съд, но и за развитие на неговата
практика.
Такива въпроси са: дали изброените в
Решението на Народното събрание мерки за
достъп до сградите на Народното събрание
при обявена извънредна епидемична обстановка препятстват или не функционирането
на конституционно установен орган, който
осъществява национално представителство и
законодателната власт; как правното положение на народния представител се съчетава с
конституционния принцип за равенството на
гражданите пред закона (чл. 6, ал. 2 от Конституцията); дали приемането и прилагането
на такива мерки от Народното събрание е задължително обусловено от обявяването и наличието на извънредна епидемична обстановка,
или зависи само от неговата самостоятелна
преценка; дали различните противоепидемични мерки, включени в оспореното решение,
са от един и същи ред и гарантира ли всяка
от тях общественото здраве и правото на
възможно най-добро състояние на физическо
и духовно здраве по смисъла на чл. 12, ал. 1
от Международния пакт за икономическите,
социалните и културните права; дали всяка
една от мерките в Решението на Народното
събрание, които по същество са юридически
задължения, е в състояние да постигне поставената цел (опазване на индивидуалното и
общественото здраве), без което тя не би била
законосъобразна (конституционосъобразна),
както и дали мерките са пропорционални с
оглед ограничаването на определени права
на гражданите.
Отчитаме, че е недопустимо титулярите
на държавната власт „да излизат извън кръга
на предписаната им конституционноправна
форма“, от което императивно изискване
съдът като гарант на върховенството на Конституцията не прави изключение (Решение
№ 15 от 26.10.2021 г. по к. д. № 6/2021 г.).
Конституционният съд обаче, когато повдига посочените въпроси, е в състояние да
ориентира сезиращите и конституираните
заинтересовани субекти, а и всички останали,
за критериите, от които би се ръководил, за
да се произнесе по предмета на направено
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искане при евентуалното оспорване на друг
правен акт, засягащ същата материя. Нещо
повече, част от тези въпроси имат значение и
за други производства, като тези пред административните съдилища, на които са подсъдни
спорове за налаганите противоепидемични
мерки по Закона за здравето.
Всяко производство пред съд е процес,
който намира израз в актовете по образуване на делото, по допускане за разглеждане и
произнасяне по съществото на спора. Производството тече във времето между постановяването на тези актове, през който период
постъпват правни становища и мнения, които
Конституционният съд е поискал. В отделните
фази на конституционното производство се
решават определен тип въпроси. Във всяка от
тях могат да настъпят, както е в случая, нови
правни обстоятелства, които са определящи
за по-нататъшния ход на производството. Съобразно с тях съдът е в състояние да прави
констатации и изводи, които конкретизират,
стабилизират и развиват неговата практика.
От това следва, че едно определение, особено когато се постановява във фазата на
разглеждане на делото по същество, невинаги
се изчерпва с произнасянето по процесуални
и формални въпроси. От тази гледна точка
е налице едновременно пряк и косвен ефект
на решението/определението.
Постановеният акт освен правно обвързващ характер може в мотивите си да има и
ориентировъчен характер, с което изпълнява
своеобразна превантивна роля, насочена към
избягване на възможността същата или подобна на оспорената уредба да бъде приета
в нарушение на принципите и правилата на
Конституцията. Такова разбиране кореспондира с практиката на съда за превантивната
функция на тълкуването по чл. 149, ал. 1, т. 1
от Основния закон, при което „…тълкуването
спомага за предотвратяване използването на
санкционните правомощия на Конституционния съд и в частност обявяването на даден
закон за противоконституционен“ (Решение
№ 8 от 1.09.2005 г. по к. д. № 7/2005 г.). В разглеждания случай значимостта на посочените
правни въпроси (по принцип и в контекста на
обявената извънредна епидемична обстановка,
наложена от разпространението на COVID-19)
според нас е такава, че би било полезно и
обосновано Конституционният съд да не се
ограничи с формалното основание за прекратяване на делото, а заедно с това да очертае,
доколкото е възможно с оглед характера на
постановявания акт, ясни критерии, които
предшестват и обуславят неговото произнасяне по самото искане за установяване на
противоконституционност на Решението на
Народното събрание.
Друг важен проблем, който повдига разглежданото дело, е този за връзката между
п ред мета на дело т о и п ра вн и я и н т ерес.
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Преценката за наличието на правен интерес
на вносителя е необходима за допускане на
разглеждането на делото по същество. В случая този интерес е отпаднал с отмяната на
Решението на Народното събрание. В други
случаи обаче може да се обоснове интерес
производството да продължи и съдът да се
произнесе по същество. Не е едно и също
дали даден правен акт е отменен по съображения за целесъобразност, което не препятства
последващо приемане на такъв с идентично
или подобно съдържание, или е неприложим
поради обявяването му за противоконституционен. Проблемът за връзката между предмет
на делото и правен интерес в различните му
измерения е твърде съществен и сложен, за да
бъде решаван инцидентно в хода на разглеждане
на едно дело, но си струва да бъде отбелязан.
Поставените въпроси показват, че Конституционният съд чрез своите актове е в състояние да ориентира сезиращите и останалите
субекти за критериите, от които се ръководи
при решаване на дадена категория дела. Така
съдът би допринесъл както за повишаване на
предвидимостта на своите актове, така и за
последователното развитие на собствената си
практика. Конституционният съд е призван да
допринася за постигане на високи стандарти в
правната сфера и специално в правораздаването.
Конституционни съдии:
Янаки Стоилов
Атанас Семов
Красимир Влахов
2051

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38
ОТ 29 МАРТ 2022 Г.

за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Създава Съвет за електронно
управление, наричан по-нататък „съвета“, като
орган на Министерския съвет за цялостна координация на изпълнението на политиката за
електронното управление, доколкото Законът
за електронното управление не предвижда
друго.
(2) Съветът приема и представя в Министерския съвет годишен доклад за дейността
си в срок до 31 март на следващата година.
Чл. 2. (1) Съветът се състои от председател,
заместник-председател и членове.
(2) Председател на съвета е министърът
на електронното управление.
(3) Заместник-председател на съвета е заместник-министър на електронното управление,
определен от председателя на съвета.
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(4) Членове на съвета са:
1. заместник министър-председателят по
еврофондовете и министър на финансите;
2. заместник министър-председателят по
ефективното управление;
3. заместник министър-председателят по
икономиката и индустрията и министър на
икономиката и индустрията;
4. заместник министър-председателят на
регионалното развитие и благоустройството и
министър на регионалното развитие и благоустройството;
5. заместник министър-председателят по
климатични политики и министър на околната
среда и водите;
6. министърът на образованието и науката;
7. министърът на вътрешните работи;
8. министърът на отбраната;
9. министърът на здравеопазването;
10. министърът на транспорта и съобщенията;
11. министърът на иновациите и растежа;
12. министърът на културата;
13. министърът на труда и социалната политика;
14. министърът на земеделието;
15. министърът на туризма;
16. министърът на външните работи;
17. министърът на енергетиката;
18. министърът на младежта и спорта;
19. министърът на правосъдието;
20. главният секретар на Министерския
съвет;
21. изпълнителният директор на Института
по публична администрация;
22. изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република
България.
(5) Участието на членовете в дейността на
съвета е лично.
(6) При обективна невъзможност да участват
в заседанията членовете на съвета по ал. 4 се
представляват от резервните членове. Заместник министър-председателите определят за
резервен член член на политическия им кабинет. Министрите определят за резервен член
заместник-министър, а останалите членове на
съвета – длъжностни лица.
(7) Поименният състав на съвета, включително резервните членове, се определя или
променя със заповед на председателя на съвета.
Чл. 3. (1) Председателят на съвета:
1. представлява съвета;
2. определя дневния ред, насрочва и ръководи заседанията на съвета;
3. контролира изпълнението на решенията
на съвета;
4. информира Министерския съвет за работата на съвета и предлага приемането на
съответни актове на правителството.
(2) В отсъствие на председателя на съвета
неговите функции по ал. 1, т. 1 – 4 се изпълняват от заместник-председателя на съвета.
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Чл. 4. (1) Председателят на съвета може да
кани за участие в заседанията представители
на Бизнес съвета по чл. 11, Постоянната работна група по чл. 12, създадените временни
работни групи по чл. 13, както и други лица
по чл. 1, ал. 1 и 2 от Закона за електронното
управление, представители на икономически
и социални партньори, както и неправителствени организации, имащи отношение към
разглежданите въпроси.
(2) Председателят на съвета може да кани за
участие в заседанието организации и лица по
своя инициатива или по тяхна заявка, когато
те са изпратили до Секретариата становище
по точка от дневния ред на заседанието не
по-късно от един работен ден преди датата на
провеждането му.
(3) Лицата по ал. 2 могат да вземат участие
в дискусиите по точките от дневния ред, за
които са представили становище.
(4) Получените писмени становища, мнения
и предложения от организации и лица, които
не са заявили участие в заседанието, се обобщават от Секретариата.
(5) Председателят на съвета представя
накратко получените становища, мнения и
предложения по ал. 4 по време на заседанието,
ако те са свързани с обсъжданите въпроси.
Чл. 5. (1) Съветът организира и осъществява
определените му задачи въз основа на годишна
работна програма за дейността си.
(2) Годишната работна програма се приема
от съвета на първото проведено заседание,
но не по-късно от 20 януари на съответната
календарна година.
(3) Годишната работна програма се внася
на заседание на съвета от председателя или
заместник-председателя по чл. 2, ал. 3.
(4) Изпълнението на годишната работна
програма се отчита в годишния доклад за
дейността на съвета по чл. 1, ал. 2.
Чл. 6. (1) Заседанията се свикват и ръководят
от председателя на съвета.
(2) По своя инициатива или по предложение на член на съвета председателят може да
свиква извънредни заседания.
(3) Заседанията на съвета са открити.
(4) Съветът може да реши да проведе закрито заседание въз основа на мотивирано
предложение на председателя.
(5) По предложение на председателя съветът
може да провежда заседания и дистанционно.
В случаите, когато заседанието се провежда
дистанционно, се осигурява пряко и виртуално
участие на членовете на съвета при спазване
на изискванията за кворум.
(6) Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на съвета
не по-късно от 3 работни дни преди датата
на заседанието чрез техническия протокол
по чл. 18 от Наредбата за общите изисквания
към информационните системи, регистрите и
електронните административни услуги.
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(7) Всеки член може да прави мотивирани
предложения за допълване на дневния ред на
заседанията в срок до един работен ден преди датата на заседанието. Предложенията се
гласуват в началото на съответното заседание.
(8) Всяко предложение за включване в
дневния ред задължително съдържа и проект
на решение.
Чл. 7. (1) Заседанията на съвета се откриват
и провеждат, ако на тях присъстват повече от
половината от членовете му.
(2) Членовете на съвета потвърждават участието си в заседанието пред Секретариата не
по-късно от един работен ден преди провеждането му.
(3) При обективна невъзможност да участват
в заседание на съвета членовете му се представляват съответно от техните заместници.
(4) Заседанията може да се записват с електронна аудиотехника.
(5) Секретариатът на съвета изготвя протокол за всяко проведено заседание, включително
дистанционно, в срок до 3 работни дни след
провеждане на заседанието. Към протокола
се прилагат документите, разгледани на заседанието.
(6) Протоколът се утвърждава от председателя на съвета.
(7) Утвърденият протокол се публикува на
Портала за консултативни съвети.
(8) Архивът на съвета е достъпен при условията и по реда на Закона за достъп до
обществена информация.
Чл. 8. (1) Решенията се приемат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината
от присъстващите членове.
(2) Всяко решение на съвета задължително
включва отговорник за изпълнението му и срок.
(3) Председателят задължително включва
в дневния ред на всяко заседание кратък отчет за изпълнението на приетите решения на
предходни заседания.
(4) При неизпълнение на решение в определения за това срок в съвета се представя
и обсъжда доклад относно причините за неизпълнението, подготвен от отговорника за
изпълнението му.
(5) В годишния доклад за дейността се
включва задължително отчет на изпълнението на решенията с обяснение на причините
за неизпълнение, частично изпълнение или
неспазване на поставените срокове.
(6) Приетите решения се публикуват на
Портала за консултативни съвети.
Чл. 9. (1) Съветът може да взема решения
и неприсъствено.
(2) Неприсъственото вземане на решения
се реализира чрез техническия протокол по
чл. 18 от Наредбата за общите изисквания
към информационните системи, регистрите и
електронните административни услуги.
(3) Членове на съвета, които при неприсъствено вземане на решение са командировани и
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ползват законоустановен отпуск, се представляват от техните заместници.
(4) Неприсъствените решения се вземат
в срок пет работни дни от получаването на
проекта на решение.
(5) Решението се счита за прието, ако е
подкрепено с глас „да“ от повече от половината
от членовете на съвета.
(6) Непроизнасянето в срок се смята за
мълчаливо съгласие.
Чл. 10. (1) Работата на съвета се обезпечава
от секретар, който не е член на съвета, подпомаган от Секретариат.
(2) Секретар на съвета е държавен служител
в Министерството на електронното управление, определен от министъра на електронното
управление.
(3) Секретарят участва в заседанията на
съвета без право на глас.
(4) Секретарят на съвета:
1. организира изготвянето на годишната
работна програма на съвета;
2. осигурява подготовката и провеждането
на заседанията на съвета;
3. координира и контролира изготвянето на
анализи, експертизи, становища, инициативи и
мерки по въпроси от компетентността на съвета;
4. организира и координира изпълнението
на решенията на съвета;
5. изпълнява и други функции, възложени
му от председателя на съвета.
Чл. 11. (1) Организационно-техническото,
експертното и финансовото обслужване на
дейността на съвета се осъществяват от Министерството на електронното управление,
което изпълнява функциите на Секретариат.
(2) Секретариатът на съвета:
1. подпомага изготвянето на годишната
работна програма на съвета;
2. организира и координира подготовката и
провеждането на заседанията на съвета;
3. осигурява чрез съответните органи на
изпълнителната власт и на местното самоуправление, както и чрез други организации
информация и материали, необходими за
анализа и подготовката на въпросите, които
подлежат на разглеждане от съвета;
4. участва в изготвянето на анализи, експертизи и становища по въпроси от компетентността на съвета;
5. изготвя протоколите от заседанията на
съвета и съхранява документацията на съвета;
6. подготвя годишния доклад за дейността
на съвета.
(3) Секретариатът на съвета поддържа
информационна страница на Портала на консултативните съвети, на която се публикуват
всички документи и материали за дейността
на съвета, включително:
1. актът за създаване;
2. съставът на съвета;
3. годишната работна програма на съвета;
4. протоколите и решенията от заседанията
на съвета;
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5. годишният отчет за работата на съвета;
6. дневният ред и материалите за откритите
заседания в срока по чл. 6, ал. 6.
Чл. 12. (1) За подпомагане работата на съвета при изпълнение на функциите му към него
се създава Бизнес съвет, в който участват по
двама представители на организации от сектора на информационните и комуникационните
технологии, които организации отговарят на
следните условия:
1. да са професионални секторни организации;
2. да са упражнявали и да упражняват реална
дейност за развитието на сектора не по-малко
от три години;
3. над 80 на сто от членовете им да са лица
или организации от сектора на информационните и комуникационните технологии;
4. общият брой на лицата, наети от членовете
на съответната организация, да е най-малко
2000 души.
(2) Организациите по ал. 1 определят своите
представители на ротационен принцип за срок
една година.
(3) Структурата, дейността, организацията
на работата и поименният състав на Бизнес
съвета по ал. 1 се определят със заповед на
председателя на съвета.
Чл. 13. (1) За подпомагане работата на
съвета при изпълнение на функциите му към
него се създава Постоянна работна група, в
която участват лица, определени в поименна
заповед на председателя на съвета.
(2) По предложение на членовете на съвета
могат да бъдат включвани допълнителни членове на Постоянната работна група.
(3) Постоянната работна група по ал. 1 осъществява консултативни функции в областта на
електронното управление, информационните и
комуникационните технологии и информационното общество и участва в изготвянето на
анализи, експертизи и становища по въпроси
от компетентността на съвета.
(4) Дейността, организацията и правилата
на работа на Постоянната работна група по
ал. 1 се определят със заповед на председателя
на съвета.
Чл. 14. (1) За подпомагане работата на
съвета при изпълнение на функциите му към
него може да се създават временни работни
групи за постигане на конкретни цели и/или
резултати.
(2) Временните работни групи, тяхната
структура, организация на работа и задачи
се създават и определят с решение на съвета.
(3) Във временните работни групи участват
лица, които притежават необходимите компетенции за постигане на целите или резултатите
на работната група.
(4) Поименният състав на временните работни групи по ал. 1 се определя със заповед
на председателя на съвета.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановление № 268 на Министерския
съвет от 2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет
(обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 50,
67, 84 и 103 от 2014 г., бр. 33 от 2015 г. и бр. 86
от 2016 г.) се отменя.
§ 2. В срок 10 дни от влизането в сила
на постановлението лицата по чл. 2, ал. 4 да
определят своите представители за резервни
членове на съвета.
§ 3. В Устройствения правилник на Министерството на електронното управление, приет с
Постановление № 12 на Министерския съвет от
2022 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 2022 г.; изм. и доп.,
бр. 21 от 2022 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 1 думите „един заместник-министър“
се заменят с „двама заместник-министри“;
б) в ал. 2 думите „заместник-министъра и
определя неговите функции“ се заменят със
„заместник-министрите и определя техните
функции“.
2. В чл. 33, ал. 2 думите „заместник-министъра“ се заменят със „заместник-министрите“.
§ 4. Постановлението се приема на основание
чл. 21 от Закона за администрацията.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

ПРЕАМБЮЛ
Като се има предвид, че:
(1) Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от
19 май 2020 г. за създаване на Европейски
инструмент за временна подкрепа с цел
смекчаване на рисковете от безработица
при извънредни обстоятелства (SURE)
вследствие на избухването на COVID-191
дава на Съюза възможност да предоставя
финансова помощ на държава членка в
рамките на изпълнението на бюджета
на Съюза. За тази цел същият регламент
оправомощава Комисията да заема средства от името на Съюза на финансовите
пазари или от финансови институции.
(2) С ъгласно член 8, параграф 2 от същия
регламент финансовата помощ е под
формата на заем, отпускан от Съюза на
съответната държава членка въз основа
на споразумение за заем, което съдържа
разпоредбите, предвидени в член 220,
параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом)
2018/1046 на Европейския парламент
и на Съвета от 18 юли 2018 година за
финансовите правила, приложими за
общия бюджет на Съюза, за изменение
на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС)
№ 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС)
№ 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС)
№ 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС)
№ 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС
и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/20122 („Финансовия регламент“).
(3) Б ез да се засяга член 282, параграф 3
от Финансовия регламент, за заема по
настоящото споразумение се прилагат
разпоредбите на Финансовия регламент
във връзка с предоставянето на финансовата помощ от страна на заемодателя.
(4) Н а 7 август 2020 г. заемополучателят
поиска такава финансова помощ.
(5) Чрез своето Решение за изпълнение (ЕС)
2020/1343 на Съвета от 25 септември
2020 г.3 за предоставяне на временна подкрепа на Република България съгласно
Регламент на (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при
извънредните обстоятелства вследствие
на избухването на COVID-19 Съветът
реши да отпусне на заемополучателя
заем с максимален размер 511 000 000
евро и максимален среден срок до падежа
15 години, с период на разполагаемост
до 18 месеца, считано от 30 септември
2020 г., и където е приложимо, установи
какви бъдещи доказателства трябва да
бъдат предоставени от Република България във връзка с планираните мерки.
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ

за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 17 декември 2020 г. – ДВ,
бр. 109 от 2020 г. В сила от 22 декември 2020 г.)
Настоящото споразумение за заем се сключва от и между
Европейския съюз, представляван от Европейската комисия,
като заемодател,
и
Република България, представлявана от
министъра на финансите,
като заемополучател,
наричани заедно „страните“ и всеки поотделно „страна“.
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(6) К
 омисията своевременно ще стартира,
от името на Съюза и след като получи
писмено искане от заемополучателя,
емисии на облигации или някакви други
подходящи финансови трансакции за
целите на финансирането, постъпленията
от които ще бъдат предоставени като
заем на заемополучателя.
(7) Ф инансовата помощ по настоящото
споразумение се предоставя във връзка
с емисиите на облигации или други
подходящи финансови трансакции (наричани също така „Договори за заем“)
и е строго свързана с тях.
(8) О рганите на заемополучателя предвиждат подходящи мерки във връзка
с предотвратяването и борбата с измамите, корупцията и други нередности,
засягащи заема.
С оглед на горното страните по настоящото
споразумение се споразумяха, както следва:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящото споразумение (включително
съображенията към него) следните термини
имат посоченото по-долу значение:
(1) „ Споразумение“ означава настоящото
споразумение за заем.
(2) „ Срок на разполагаемост“ означава периодът, определен в член 2 от Решение
за изпълнение (ЕС) 2020/1343 на Съвета.
(3) „ Заемополучател“ означава Република
България.
(4) „ Договор за заем“ означава споразумение, което заемодателят сключва с цел
финансиране на транш. Условията на
траншовете следва да бъдат същите като
тези, определени в съответния договор
за заем, като тези условия трябва да са в
съответствие с посочените в съответното
Искане за средства.
(5) „ Лихва по заема“ означава годишната
лихва, начислявана по дадена финансова
трансакция, която е определена в съответния договор за заем.
(6) „ Работен ден“ означава ден, в който
платежната система TARGET2 4 е отворена за работа.
(7) „Конвенция за изчисляване на работните
дни“ означава конвенцията за изчисляване на работните дни, оповестена в
уведомлението за потвърждение.
(8) „ Комисия“ означава Европейската комисия.
(9) „Уведомление за потвърждение“ означава
писменото уведомление от заемодателя
до заемополучателя под формата на
приложение 2, в което се посочват окончателните условия на транш.
Trans-European Automated Real-time Gross Settlement
Express Transfer System 2 (Трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни
преводи в реално време).
4
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(10) „ Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1343
на Съвета“ означава Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1343 на Съвета от
25 август 2020 г. относно предоставянето на финансова помощ от Съюза на
Република България.
(11) „ Искане“ означава писмено искане от
Комисията в съответствие с Гаранционното споразумение.
(12) „ Дата на усвояване“ означава, във
връзка с всеки от траншовете, датата
на усвояване на нетната превеждана
сума по сметката на заемополучателя
в Централната банка на Република
България, както е предвидено в член 10,
параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/672
на Съвета.
(13) „ Дата на плащане“ означава денят, в
който е дължимо плащане от заемополучателя към заемодателя съгласно
настоящото споразумение.
(14) „ ЕЦБ“ означава Европейската централна банка.
(15) „Случай на неизпълнение“ означава някое от събитията, определени в член 9,
параграф 1.
(16) „ ЕС“ означава Европейският съюз.
(17) „ Публична външна задлъжнялост“ означава всички дългове, които съставляват
дълга на сектор „Държавно управление“,
i) които са деноминирани или платими
във валута, различна от валутата на заемополучателя, и ii) които първоначално
не са възникнали или поети съгласно
споразумение или инструмент, сключен
със или емитиран на кредитори, всички
от които по същество са местни лица
на Република България или субекти със
седалище или основно място на дейност
на територията на Република България.
(18) „ Механизъм“ означава сумата на траншовете, които заемодателят предоставя
на заемополучателя като обща сума на
главницата в размер до 511 000 000 EUR
съгласно настоящото споразумение и в
съответствие с Решение за изпълнение
(ЕС) 2020/1343 на Съвета.
(19) „Финансова трансакция“ означава
емисия облигации или друга подходяща
финансова трансакция за финансиране
на сумата на даден транш.
(20) „ Гаранционно споразумение“ означава
споразумението за гаранция, сключено
съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета, между
Комисията и Република България.
(21) „Дълг на сектор „Държавно управление“
означава дългът, който включва дълга
на сектор „Държавно управление“, определен в съответствие с Европейската
система от сметки 2010 (ESA 2010), както
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е предвидено в Регламент (ЕО) 2223/96
на Съвета от 25 юни 1996 г. относно
Европейската система от национални
и регионални сметки в Общността 5.
(22) „ Транш“ означава част от заема съгласно
член 2, параграф 2.
(23) „ Лихвен период“ означава, по отношение
на който и да е транш, първият лихвен
период и всеки следващ дванадесетмесечен период след това до датата на
падежа.
(24) „ Лихвен процент“ означава годишният
лихвен процент, приложим за даден
транш по време на лихвен период.
(25) „ Заем“ означава общо всички суми,
които са усвоени или предстои да бъдат
усвоени по механизма.
(26) „ Дата на падеж“ означава планираната
дата за пълно погасяване на главницата
на транш, както е определена в уведомление за потвърждение.
(27) „ Нетна превеждана сума“ означава
постъпленията от финансовата трансакция, намалени с общия размер на
всички комисиони, такси и разходи,
свързани с тази финансова трансакция
и нейната подготовка и изпълнение,
както е посочено в член 6, параграф 4,
във връзка с всеки транш, в резултат на
което се получава сумата, която трябва
да бъде преведена на заемополучателя.
(28) „Публична вътрешна задлъжнялост“ означава целият дълг на сектор „Държавно
управление“, който i) е деноминиран
във валутата на заемополучателя, ii) е
под формата на или представлява облигации, записи или други ценни книжа
или гаранции във връзка с тях, и iii) е
или може да се котира или листва или
да се закупи и продаде по обичайния
ред на фондова борса, автоматизирана
система за търговия, извън борсата или
на друг пазар на ценни книжа.
(29) „Съответна задлъжнялост“ означава
публична външна задлъжнялост и публична вътрешна задлъжнялост.
(30) „ Искане на средства“ означава искането на заемополучателя на средства
под формата на приложение 1, с което
неотменимо се приемат у казаните
там условия в съответствие с член 4,
параграф 1.
(31) „ Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета“
означава Регламент (ЕС) 2020/672 на
Съвета за създаване на Европейски
инструмент за временна подкрепа с цел
смекчаване на рисковете от безработица
при извънредни обстоятелства (SURE)
вследствие на избухването на COVID-196.
5
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(32) „ Данък“ означава всеки данък, налог,
мито или друга такса или удръжка от подобен характер (включително всякакви
санкции или лихви, които са дължими
във връзка с неплащане или забавяне
на плащането на някой от същите).
(33) „ Дата за превеждане на средства за
плащания“ означава, по отношение на
който и да е от траншовете, двадесетият
работен ден преди съответната дата на
плащане.
2. ЗАЕМЪТ
(1) З аемодателят предоставя на заемополучателя заем в евро, с обща сума на
главницата в размер до 511 000 000 EUR,
съгласно условията на Регламент (ЕС)
2020/672 на Съвета, Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1343 на Съвета, Гаранционното споразумение и настоящото
споразумение.
(2) Максималният брой траншове е предвиден в Решение за изпълнение (ЕС)
2020/1343 на Съвета.
(3) Заемополучателят използва всички суми,
взети като заем по механизма, в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/672 на
Съвета и Решение за изпълнение (ЕС)
2020/1343 на Съвета.
(4) З аемът е деноминиран единствено в
евро, което е валутата на сметката и
плащането.
3. СРОК ДО ПАДЕЖА
С ъгласно член 2 от Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1343 на Съвета средният
срок до падежа на заема не следва да
надвишава 15 години. Той се изчислява
като среднопретегления срок до падежа
на траншовете, които съставляват заема.
4. У
 СВОЯВАНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ И ПРЕВЕЖДАНЕ НА СУМИТЕ
(1) Преди влизането в сила на настоящото
споразумение не се превеждат никакви
суми. Заемополучателят може, след като
се консултира със заемодателя, да поиска
да му бъдат преведени траншове по заема,
като изпрати до заемодателя надлежно
попълнено Искане на средства, което
следва да е в съответствие с Регламент
(ЕС) 2020/672 на Съвета и Решение за
изпълнение (ЕС) 2020/1343 на Съвета.
Заемополучателят е неотменимо обвързан с условията, посочени в Искането
на средства, освен ако заемодателят не
е връчил писмено уведомление, в което
да е посочил, че Европейският съюз не
е в състояние да сключи финансовата
трансакция при условията, предвидени
в Искането на средства.
(2) Искането на средства няма да се счита
за надлежно попълнено, освен ако в него
не се посочва информацията, предвидена
в приложение 1.
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(3) З
 адължението на заемодателя да плати
нетната превеждана сума във връзка с
транш към заемополучателя съгласно
настоящото споразумение зависи от
следното:
(а) н е е настъпило събитие, което да
направи невярно някое твърдение
в правното становище, издадено от
министъра на правосъдието на заемополучателя под формата, предвидена
в приложение 3;
(б) заемодателят е получил от министъра
на финансите на заемополучателя
официален документ, в който се
посочват лицата, упълномощени да
подписват исканията за средства (и
по този начин валидно ангажират
заемополучателя), и който съдържа
образците от подписите на тези лица;
(в) з аемодателят е приел решение за отпускане и/или заемане на средства,
в което потвърждава, че е удовлетворен от изпълнението на условията за
усвояване, предвидени в настоящото
споразумение и в Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1343 на Съвета;
(г) заемодателят е подписал договора(ите)
за заем и ЕЦБ е получила на датата
на превеждане нетните постъпления
от финансовата трансакция;
(д) не е настъпила съществена неблагоприятна промяна от датата на настоящото споразумение, която според
мнението на заемодателя, след консултация със заемополучателя, има
вероятност да накърни съществено
способността на заемополучателя да
изпълни задълженията си за плащане
по настоящото споразумение, т.е. да
обслужва който и да е от траншовете,
които трябва да бъдат финансирани,
и да ги погасява; и
(е) не е настъпил случай на неизпълнение,
който да не е бил коригиран по удовлетворителен за заемодателя начин.
(4) При спазване на горепосочените условия и
в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/672
на Съвета и Решение за изпълнение (ЕС)
2020/1343 на Съвета, заемодателят следва
да извърши всички подходящи финансови
трансакции за финансиране на транш.
(5) С лед приключването на финансовата
трансакция заемодателят изпраща на заемополучателя уведомление за потвърждение, в което се посочват окончателните
финансови условия на съответния транш.
Счита се, че заемополучателят е приел
предварително условията на транша,
определени в уведомлението за потвърждение, при условие че тези условия са в
съответствие с условията, определени от
заемополучателя в Искането за средства.
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За да бъде избегнато всяко съмнение,
заемодателят не е задължен да разгледа
благоприятно което и да е искане на
заемополучателя, по което и да е време,
за изменение на които и да са финансови
условия на даден транш.
(6) З аемодателят дава указания на ЕЦБ
да прехвърли нетната превеждана сума
на съответния транш на датата на превеждане по следната сметка в евро на
заемополучателя в Българската народна
банка (БНБ) IBAN: BG87 BNBG 9661
3400 1341 43, S.W.I.F.T. code: BNBGBGSF,
титуляр на сметката: Министерство на
труда и социалната политика. Кореспондентската сметка на БНБ в TARGET2
е IBAN: BG83 BNBG 9661 1100 0661 41,
S.W.I.F.T. code: BNBGBGSF.
(7) Правото на заемополучателя да получава
траншове по настоящото споразумение
изтича в края на периода на усвояване,
след което всяка непреведена сума от
механизма се счита за незабавно анулирана, с изключение на всеки транш,
за който Комисията е приела решение
за заемане на средства преди тази дата
и за който усвояването се извършва
впоследствие.
5. И
 ЗЯВЛЕНИЯ, ГАРАНЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(1) Изявления
Чрез подписване на настоящото споразумение заемополучателят заявява и
гарантира на заемодателя, че на датата
на настоящото споразумение и на всяка
дата на превеждане:
(а) всеки транш представлява необезпечено, пряко, безусловно, неподчинено и
общо задължение на заемополучателя,
с приоритет най-малко равнопоставен
с всички други настоящи и бъдещи
необезпечени и неподчинени заеми
и задължения на заемополучателя,
произтичащи от настоящата или бъдещата му съответна задлъжнялост; и
(б) п равното становище на министъра
на правосъдието, предоставено в съответствие с член 4, параграф 3, буква а), е точно и правилно.
(2) Гаранции
Заемополучателят се задължава, докато
не бъдат напълно възстановени цялата
главница по настоящото споразумение и
всички лихви и допълнителни суми, ако
има такива, които се дължат по настоящото споразумение:
(а) да използва нетната превеждана сума
на всеки транш в съответствие с
Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета,
Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1343
на Съвета и всички свързани условия,
приложими към момента на изпращане на искането на средства;
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(б) д
 а получи и поддържа в пълна сила
и действие всички разрешения, които
са му необходими, за да изпълнява
задълженията си по настоящото споразумение;
(в) да спазва във всички отношения приложимите закони, които биха могли
да повлияят на способността му да
изпълнява настоящото споразумение;
(г) да плаща всички такси, разходи и разноски, включително, ако е приложимо,
разходи за изпълнение, произтичащи
от финансовите трансакции, които
заемодателят може да е предприел
съгласно настоящото споразумение
след получаване на искане на средства, независимо дали превеждането
на транша в крайна сметка ще се
осъществи;
(д) б ез да се засяга Протокол 7, приложен към Договорите, да признае, че
заемодателят има идентична правоспособност и привилегии като тези,
предоставени на международните
финансови институции;
(е) да гарантира, че са въведени проверките и мерките, посочени в член 11,
параграф 5 от настоящото споразумение;
(ж) с изключение на тежестите, изброени
в подточки 1 – 8 по-долу:
(i) да не обезпечава чрез ипотека,
залог или друга тежест върху
собствените си активи или приходи каквато и да е настояща или
бъдеща съответна задлъжнялост
и каквато и да е гаранция или
обезщетение, предоставена във
връзка с тях, освен ако заемът в
същото време не участва равнопоставено и пропорционално в
тази гаранция; и
(ii) к ато се вземат предвид особеностите на кредитните инструменти на Съюза, да не дава на друг
кредитор или притежател на своя
дълг на сектор „Държавно управление“ никакъв приоритет пред
заемодателя.
Предоставянето на следните тежести
не представлява нарушение на настоящия член:
(1) т ежести върху имущество, поети с
цел гарантиране на финансирането
за покупната цена или строителството на това имущество, както и
всяко подновяване или удължаване
на такава тежест, което е ограничено до първоначалното имущество,
обхванато от тази тежест, и с което
се гарантира подновяването или
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удължаването на първоначално
гарантираното финансиране; и
т ежести върху търговски стоки,
възникващи в хода на обичайни
търговски сделки (и изтичащи найкъсно в рамките на една година
след това) за финансиране на вноса
или износа на такива стоки във или
от държавата на заемополучателя; и
т ежести, с които се гарантира
или обезпечава изплащането на
съответна задлъжнялост, поети
изключително с цел осигуряване
на финансиране за конкретен инвестиционен проект, при условие
че имуществото, за което са приложими тези тежести, е имущество,
което е предмет на това проектно
финансиране, или са приходи или
вземания, произтичащи от проекта; и
всякакви други тежести, съществуващи към датата на подписване
на настоящото споразумение, при
условие че тези тежести остават
ограничени до имуществото, засегнато понастоящем от тях, и
имуществото, което ще бъде засегнато от тези тежести по силата на
договори, които са в сила към датата на подписване на настоящото
споразумение (включително, за да
се избегне съмнение, фиксирането
на всяко плаващо обезпечение,
което е било поето към датата на
настоящото споразумение), и при
допълнителното условие, че тези
тежести гарантират или обезпечават плащането само на тези
задължения, които са гарантирани
или обезпечени по този начин към
датата на настоящото споразумение, или рефинансирането на
такива задължения; и
в сички други законоустановени
тежести и привилегии, които действат единствено по силата на закона
и които не могат да бъдат избегнати
при нормални обстоятелства от
заемополучателя; и
в сяка тежест, предоставена или
одобрена по секюритизационна
трансакция, която е била предварително одобрена от заемодателя,
при условие че тази трансакция
е в съответствие с условията на
гаранционното споразумение и се
отчита в националните сметки в
съответствие с принципите на ESA
2010 и насоките на Евростат относно секюритизационните операции,
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провеждани от правителствата на
държавите членки; и
(7) в сяка тежест, обезпечаваща задълженията на заемополучателя
към централен депозитар за ценни
книжа, като например Euroclear,
поета в рамките на обичайния ход
на стопанската дейност; и
(8) в сяка тежест, обезпечаваща задлъжнялост, по-малка от три (3)
милиона евро, при условие че
максималният съвкупен размер
на задлъжнялостта, обезпечена
с такива тежести, не надвишава
петдесет (50) милиона евро.
К акто се използва в настоящия член,
„финансиране за конкретен инвестиционен проект“ означава всяко
финансиране на придобиването, изграждането или развитието на някакво
имущество във връзка с проект, ако
предоставящият такова финансиране
субект изрично се съгласи да счита
финансираното имущество и приходите, които ще бъдат генерирани от
експлоатацията му, или загубата или
повредата на такова имущество, за
основен източник на погасяване на
авансово предоставените средства.
6. ЛИХВИ, РАЗХОДИ И РАЗНОСКИ
(1) П о отношение на всеки неизплатен
транш заемополучателят превежда на
всяка дата на превеждане на средства
за плащания, по посочената в член 8,
параграф 3 сметка, сумата на лихвата,
която до края на лихвения период ще е
начислена върху непогасената главница
от този транш, като тази сума се прилага
за освобождаване на дължимите лихви
по този транш за този лихвен период на
падежа. За всеки транш лихвеният процент, както и падежите и свързаните дати
на превеждане на средства за плащания
ще бъдат съобщени на заемополучателя
в уведомлението за потвърждение във
връзка с този транш.
(2) Л ихвеният процент, лихвените периоди
и датите на плащане на лихви са същите като тези, определени в съответните
договори за заем.
(3) Б ез да се засягат условията на член 9 от
настоящото споразумение и чрез дерогация от член 99 от Финансовия регламент,
ако заемополучателят не плати някаква
сума, дължима по настоящото споразумение, на нейната дата на превеждане
на средства за плащания, той заплаща
допълнително лихва за забава върху тази
сума (или, според случая, върху сумата
за времето, през което е била дължима
и неизплатена) на заемодателя от датата
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на превеждане на средства за плащания до датата на пълното действително
плащане, изчислена по отношение на
последователни лихвени периоди (всеки
от тях с такава продължителност, каквато заемодателят може да избере в даден
момент, като първият период започва
на съответната дата на превеждане на
средства за плащания и, при възможност,
продължителността на този период е една
седмица) върху тази просрочена сума,
като се взема по-високият от
(а) г одишния лихвен процент, който е
сборът на
(i) т риста и петдесет (350) базисни
точки, и
(ii) л ихвения процент, прилаган от
Европейската централна банка за
операциите є по рефинансиране
на главницата,
и ли
(б) д веста (200) базисни точки над лихвения процент, който би бил дължим,
ако просрочената сума през периода на
неплащане е представлявала транш.
Докато неизпълнението на плащането продължава, този лихвен процент
се определя повторно в съответствие
с разпоредбите на настоящия член 6,
параграф 3 в последния ден от всеки
такъв лихвен период, като неизплатените
лихви по настоящия член за предходни
лихвени периоди се добавят към сумата
на лихвата, дължима към края на всеки
такъв лихвен период. Лихвата за забава
е незабавно дължима и платима.
(4) Заемополучателят се задължава да заплати разходите и разноските, направени
и платими от заемодателя във връзка с
финансовите трансакции и подготовката
и изпълнението на договорите за заем,
както и всички други разходи и разноски,
направени и платими от заемодателя във
връзка с такива договори за заем, както
и всички свързани разходи и разноски по
време на срока на договорите за заем.
Тези разходи и разноски, които трябва
да се поемат от заемополучателя, може
да включват, наред с другото, съдебни
разноски (напр. разходите, направени
за правни становища, ако има такива), разходи за рейтинг и комисиони,
свързани с финансовото обслужване на
договорите за заем, данъците, таксите
за регистрация и разходите за публикуване. Всички разходи и разноски, които
се отнасят към заемополучателя, са
строго и пряко свързани с изпълнението
на трансакциите. Частта от разходите,
направени по трансакцията, се начислява
на заемополучателя като част от дела от
постъпленията, които той получава от
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трансакцията. Заемодателят отчита и
когато е необходимо, обосновава всички разходи и разноски, отнесени към
заемополучателя.
(5) Заемополучателят се задължава да заплати на заемодателя всички допълнителни лихви и всички разходи и разноски,
включително разходи за съдебни такси,
направени и платими от заемодателя в
резултат на нарушение на задължение
по настоящото споразумение от страна
на заемополучателя. За да се избегне
всяко съмнение, плащане от страна на
заемополучателя на дата, различна от
датата на превеждане на средства за
плащания, ще се тълкува като нарушение на задълженията за погасяване по
настоящото споразумение.
(6) А ко поради преобладаващите пазарни
условия към момента на стартирането на
емисия облигации или друга финансова
трансакция заемодателят не е в състояние да получи финансиране при или под
максималната лихва по заема, посочена
в съответното искане на средства, тогава
заемодателят не е задължен да предостави
на заемополучателя нетната превеждана
сума на транша. При поискване от страна
на заемополучателя обаче заемодателят
може, след консултация със заемополучателя, да предложи коригиран лихвен
процент с оглед на преобладаващите към
съответния момент пазарни условия, в
който случай заемополучателят може да
подаде изменено искане на средства за
останалите траншове, отразяващо този
коригиран лихвен процент.
7. П
 ОГАСЯВАНЕ, ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ И ОТМЯНА
(1) Заемополучателят погасява главницата
по всеки транш на датата(ите) и при
условията, които са били определени в
съответните договори за заем и за които
е бил уведомен от заемодателя в съответното уведомление за потвърждение.
Заемополучателят превежда дължимата
сума на главницата по сметката, посочена в член 8, параграф 3, на датата на
превеждане на средства за плащания.
В сяка сума на главницата, която е преведена с цел погасяване на задължения по
сметката, посочена в член 8, параграф 3,
от заемополучателя, не може да бъде
повторно заемана.
(2) Условията на финансовите трансакции
не включват клауза за предсрочно погасяване.
(3) Заемодателят може да спре или отмени
който и да е неизтеглен транш по механизма, ако:

ВЕСТНИК

БРОЙ 26

a) з аемополучателят декларира намерението си да не тегли повече
средства по механизма; или 
б) з аемополучателят не спазва условията на Регламент 2020/672 на
Съвета, на Решение за изпълнение
(ЕС) 2020/1343 на Съвета, на споразумението или на гаранционното
споразумение.
8. ПЛАЩАНИЯ
(1) В сички плащания, които трябва да се
извършват от заемополучателя, се изплащат без всякакви приспадания за прихващане или насрещно вземане, данъци,
комисиони и всякакви други такси за
целия срок на настоящото споразумение.
(2) Заемополучателят декларира, че всички
плащания и преводи по настоящото споразумение, както и самото споразумение,
не подлежат на облагане с данъци или
други налози в държавата на заемополучателя и не подлежат на такова за целия
срок на настоящото споразумение. Ако
независимо от това заемополучателят
или Централната банка на Република
България са задължени по закон да направят такива приспадания, заемополучателят заплаща необходимите допълнителни
суми, така че заемодателят да получи
в пълен размер сумите, определени от
настоящото споразумение.
(3) В сички плащания от страна на заемополучателя се извършват на датата на
превеждане на средства за плащания
преди 11:00 ч. Люксембургско време по
сметката на ЕЦБ, участник в TARGET2,
SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC 4062990128,
като следва да се посочи: „Заем по SURE
за Република България“. Сумите, преведени от заемополучателя на датата на
превеждане на средства за плащания,
остават в тази сметка в ЕЦБ до съответния падеж.
(4) А ко заемополучателят плати сума във
връзка с някой от траншовете, която е
по-малка от общата сума, дължима и
платима съгласно настоящото споразумение, с настоящото заемополучателят се
отказва от всякакви права, които може
да има във връзка с отнасянето на така
платената сума към дължимите суми.
Така платената във връзка с транша сума
се прилага в рамките на или за удовлетворяване на плащанията, дължими по
този транш, в следната последователност:
(а) първо, за такси, разходи и обезщетения;
(б) второ, за лихви за просрочени плащания, както е определено в член 6,
параграф 3;
(в) трето, за лихви; и
(г) четвърто, за главницата,
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 ри условие че тези суми са дължими или
п
просрочени за плащане към тази дата.
(5) Изчисляването и определянето от страна
на заемодателя по настоящото споразумение:
(а) с е извършват по търговски обоснован
начин; и
(б) п ри липса на явна грешка са обвързващи за заемодателя и заемополучателя.
(6) Прилага се конвенцията за изчисляване
на работните дни, оповестена в уведомлението за потвърждение.
9. СЛУЧАИ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
(1) Заемодателят може с писмено известие
до заемополучателя да отмени Механизма
и/или да обяви неизплатената сума от
главницата по заема за незабавно изискуема и дължима заедно с натрупаната
лихва, ако:
(а) заемополучателят не плати на съответната дата на превеждане на средства
за плащания сума от главницата или
лихвата или други изискуеми суми
по настоящото споразумение, независимо дали изцяло или частично,
по договорения в настоящото споразумение начин, по отношение на
някой транш; или
(б) з аемополучателят не плати сума от
главницата или лихвата или други
изискуеми суми по настоящото споразумение на падежа, независимо дали
изцяло или частично, по договорения в
настоящото споразумение начин; или
(в) з аемополучателят не изпълни някое
от задълженията по настоящото споразумение (различно от посочените
в член 9, параграф 1, буква а) или
буква б), включително задължението, посочено в член 2, параграф 3 от
настоящото споразумение за използване на заема съгласно условията на
Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета и
Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1343
на Съвета), или гаранционното споразумение, като такова неизпълнение
продължи за срок от един месец, след
като писменото известие за него е
представено от заемополучателя на
заемодателя; или
(г) заемодателят изпрати на заемополучателя декларация за неизпълнение на
обстоятелствата, когато задълженията
на заемополучателя по настоящото
споразумение са обявени от Съда на
Европейския съюз за необвързващи
или неприложими спрямо заемополучателя или за незаконни; или
(д) з аемодателят изпрати на заемополучателя декларация за неизпълнение на обстоятелствата, когато i)
е установено, че по отношение на
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споразумението или гаранционното споразумение заемополучателят
е участвал в действие, свързано с
измама или корупция, или в друга
незаконна дейност в ущърб на финансовите интереси на заемодателя,
или ii) представителство или гаранция, изготвени от заемополучателя
съгласно настоящото споразумение, са
неточни, неверни или подвеждащи и
които според заемодателя биха могли
да окажат отрицателно въздействие
върху способността на заемополучателя да изпълнява задълженията си
съгласно настоящото споразумение
или върху правата на заемодателя
по него; или
(е) п редишно споразумение за заем между
заемополучателя и заемодателя или
друга институция или орган на ЕС,
независимо от сумата, е предмет
на декларация за неизпълнение на
задължения, или е налице неизпълнение на задължение за плащане от
какъвто и да е вид към заемодателя
или към институция от страна на
заемополучателя, което може да доведе до изготвянето на декларация
за неизпълнение на задължения; или
(ж) с ъответната задлъжнялост на заемополучателя с общ размер на главницата, надвишаващ 250 милиона евро,
е предмет на декларация за неизпълнение на задължения, определени в
инструмент, уреждащ или доказващ
такава задлъжнялост, и в резултат на
такава декларация за неизпълнение
е налице ускоряване на подобна задлъжнялост или de facto мораториум
върху плащанията; или
(з) заемополучателят не плати значителна
част от своята съответна задлъжнялост, когато тя стане изискума, или
декларира, или наложи мораториум
върху плащането на своята съответна
задлъжнялост или на съответната
задлъжнялост, поета или гарантирана
от него.
(2) Заемодателят може, но не е длъжен, да
упражни правата си по този член и може
да ги упражни само частично, без това
да е в ущърб на бъдещото упражняване
на такива права. Забавянето при упражняването на подобни права не може да
се приема за отказ от права.
(3) Заемополучателят възстановява всички
разходи, разноски и такси, платими от
заемодателя в резултат от предсрочна
изискуемост на някоя от вноските по
този член, включително лихвите до първоначалната дата на падеж. В допълнение
заемополучателят плаща лихва за про-
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срочие, предвидена в член 6, параграф 3
по-горе, която се натрупва от датата, на
която неизплатената сума от главницата
по заема е станала незабавно изискуема
и дължима, до датата на извършване на
пълно плащане.
А
 Н ГА Ж И М ЕН Т И ЗА П РЕ ДОС ТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
З аемополучателят предоставя на заемодателя всяка информация, свързана
със събитие, което логично би могло
да се очаква да доведе до възникването
на събитие, водещо до случай на неизпълнение (и стъпките, ако има такива,
които се предприемат за преодоляването
му), включително всяка съответна информация за оценка на действията или
дейността съгласно член 9, параграф
1, буква д), подточка i) от настоящото
споразумение.
З аемополучателят предоставя на заемодателя всяка информация, свързана
с проверките, мерките и действията,
посочени съгласно член 11, параграф 5
от настоящото споразумение.
В съответствие с член 13 от Регламент
(ЕС) 2020/672 на Съвета на всеки шест
месеца заемополучателят предоставя
на заемодателя доклад за изпълнението
на планираните публични разходи, подкрепени от траншовете, до момента, в
който тези публични разходи са изпълнени изцяло.
За да изготви предвидения в член 14 от
Регламент (ЕС) 2020/672 доклад, заемодателят може да поиска доклади относно
използването на заема.
Заемополучателят се ангажира да информира заемодателя незабавно в случай,
че възникне събитие, което би довело
до невярност на твърдение, посочено в
правното становище на заемополучателя,
както е посочено в приложение 3.
Заемополучателят се ангажира да уведоми
Комисията относно способността си да
изпълни дадено искане в срок от два (2)
работни дни от отправяне на искането.
А
 Н ГА Ж И М Е Н Т И , С В ЪР З А Н И С
ПРОВЕРКИ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА
ИЗМАМИ И ОДИТИ
З аемодателят, включително Европейската служба за борба с измамите и
Европейската сметна палата, разполагат
с необходимите права и достъп, за да
упражняват своите правомощия, включително правото на извършване на разследване, да изпращат свои агенти или
надлежно упълномощени представители
за осъществяването на технически или
финансов контрол, проверки на място,
одити за инспекция, които считат за не-
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обходими по отношение на управлението
на настоящия заем.
(2) Заемополучателят, директно или чрез
Националната служба за управление на
дълга, предоставя съответната информация и документи, които може да бъдат
поискани за целите на такава оценка,
контрол или одити, и предприема всички
подходящи мерки, за да улесни работата
на лицата, инструктирани да ги извършват. Заемополучателят се ангажира да
предостави на лицата, посочени в параграф 1, достъп до обектите и сградите,
в които се съхраняват съответната информация и документи.
(3) Заемополучателят гарантира, че всяка
трета страна, ангажирана с изпълнението
на заема, предоставя права и достъп,
равностойни на посочените съгласно
член 11, параграфи 1 и 2 от настоящото
споразумение.
(4) Заемополучателят гарантира разследване
и задоволително третиране на предполагаеми и действителни случаи на измама,
корупция или друга незаконна дейност,
която е в ущърб на финансовите интереси
на ЕС, по отношение на управлението на
настоящия заем. За всички такива случаи, както и за свързаните с тях мерки,
които са предприети от националните
компетентни органи, се докладва незабавно на заемодателя.
(5) З аемополучателят редовно проверява
дали отпуснатите по Механизма суми
се използват в съответствие с Регламент
(ЕС) 2020/672 на Съвета, с Решение за
изпълнение (ЕС) 2020/1343 на Съвета и
с настоящото споразумение и гарантира,
че са въведени подходящи мерки за предотвратяване на нередности и измами.
В случай на незаконно или неправилно
използване на отпуснатите по Механизма суми заемополучателят предприема
правни действия за възстановяване на
тези суми.
12. УВЕДОМЛЕНИЯ
(1) В сички уведомления във връзка с настоящото споразумение се оформят
писмено и се изпращат на посочените
в приложение 4 адресати. Всяка страна
актуализира адресатите и уведомява за
това другата страна, когато същите се
променят периодично.
(2) Уведомленията влизат в сила на датата
на получаване на електронна поща или
писмо, с което те са доставени.
(3) В сички документи, информация и материали, които се осигуряват съгласно
настоящото споразумение, се изготвят
на английски език.
(4) В сяка от страните по настоящото споразумение уведомява другата относно
списъка и спесимените на лицата, упъл-
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номощени да действат от нейно име съгласно настоящото споразумение веднага
след неговото подписване. Също така
всяка страна актуализира този списък
и уведомява другата страна, когато той
се променя периодично.
13. РАЗНИ
(1) А ко една или повече от разпоредбите,
съдържащи се в настоящото споразумение, е или стане изцяло или частично
невалидна, незаконна или неприложима
в каквото и да е отношение съгласно
приложимото право, валидността, законността и приложимостта на останалите
разпоредби, съдържащи се в настоящото
споразумение, не се засягат или нарушават по никакъв начин. Разпоредбите,
които са изцяло или частично невалидни,
незаконни или неприложими, се тълкуват
и по този начин се прилагат съгласно духа
и целта на настоящото споразумение.
Разпоредбите на настоящия член не са
в ущърб на член 9, параграф 1, буква г).
(2) Преамбюлът и приложенията към настоящото споразумение са и оттук нататък
представляват неразделна част от него.
(3) З аемодателят може по своя преценка
да прибегне до финансови трансакции,
които финансират и траншове по други
споразумения за заем. В този случай финансовите условия на такива договори за
заем са приложими за заемополучателя
само пропорционално на неговия транш.
(4) Целта на настоящото споразумение е
да се създадат условия, при които заемодателят предоставя на разположение
на заемополучателя постъпленията от
съответните финансови трансакции,
уредени от него за тази цел. В резултат
на това заемополучателят и заемодателят
приемат, че техните права и задължения, освен ако не е посочено друго в
настоящото споразумение, се определят
и се тълкуват чрез позоваване на съответната документация във връзка със
заема. По-специално за споразумението
са приложими условията на договорите
за заем. Ако обаче е налице конфликт
между условията на настоящото споразумение и някой от договорите за заем,
превес имат условията на настоящото
споразумение.
(5) Заемополучателят няма право да възлага
или да прехвърля никое от своите права
и задължения съгласно настоящото споразумение без предварителното писмено
съгласие на заемодателя.
14. П
 РИ ЛОЖ И МО П РА ВО И ЮРИСДИКЦИЯ
Настоящото споразумение и всички недоговорни задължения, произтичащи от него
или във връзка с него, се ръководят от или се
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тълкуват в съответствие с правото на Европейския съюз, допълнено при необходимост от
правото на Люксембург.
Страните се ангажират да отнасят всеки
спор, който може да възникне във връзка със
законността, валидността, тълкуването или
изпълнението на настоящото споразумение,
до изключителната юрисдикция на Съда на
Европейския съюз в съответствие с член 272
от Договора за функционирането на Европейския съюз.
15. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Страните запазват конфиденциалност по
отношение на всяка чувствителна или секретна
информация, получена от другата страна, освен
ако съответната друга страна не е дала писменото си съгласие за оповестяване. Настоящият
член не се тълкува така, че да обхваща информацията, предоставена от заемополучателя в
контекста на член 10, параграфи 3 или 4, във
връзка с докладите по членове 13 или 14 от
Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета.
16. ВЛИЗАНЕ В СИЛА
(1) С лед като бъде подписано от всички
страни, настоящото споразумение влиза
в сила на датата, на която заемодателят
е получил официалното уведомление под
формата на правно становище (приложение 3 от настоящото споразумение) от
заемополучателя, че са изпълнени всички
конституционни и правни изисквания за
влизането в сила на настоящото споразумение, както и валидният и неотменим
ангажимент на заемополучателя по отношение на всички задължения съгласно
настоящото споразумение.
(2) В лизането в сила не следва да бъде покъсно от шест (6) месеца от подписване
на споразумението. Ако споразумението
не е влязло в сила до тази дата, страните
по него вече не са обвързани от него.
17. ОФОРМЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Настоящото споразумение се сключва от
всяка от страните в четири (4) оригинални
екземпляра на английски език, всеки от които
представлява оригинален инструмент.
18. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложенията към настоящото споразумение представляват неразделна част от него:
1. Формуляр за искане на средства
2. Формуляр за уведомление за потвърждение
3. Формуляр за правно становище
4. Списък с контакти
Изг о т в ено в Реп у б л и к а Б ъ л г ари я н а
26.11.2020 г. и в Белгия на 11.12.2020 г.
За Република
България в
качеството на
заемополучател:
Кирил Ананиев,
министър
на финансите

За Европейския съюз,
представляван от
Европейската комисия, в
качеството на заемодател:
Паоло Джентилони,
комисар, отговарящ за
Европейската комисия
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Приложение 1
ФОРМУЛЯР ЗА ИСКАНЕ НА СРЕДСТВА
[на бланка на заемополучателя]
Европейска комисия
Генерална дирекция „Бюджет“
Отдел E3 – „Вземане и отпускане на заеми“
На вниманието на: Началника на отдела
L-2920 Luxembourg
Относно: SURE – Искане на средства
Уважаеми господа,
Позоваваме се на споразумението за заем,
сключено на [въведете дата] между Европейския
съюз в качеството на заемодател и Република
България в качеството на заемополучател
(„Споразумението“). Условията, определени в
Споразумението, имат същото значение и в
настоящия документ.
1. С настоящото безусловно отправяме искане за превеждане на траншове по заема
съгласно и в съответствие със Споразумението при следните условия:
а. Обща сума на главницата на траншовете: 511 000 000 евро.
б. Нетната превеждана сума на всеки
транш следва да бъде най-малко 95 %
от сумата на главницата.
в. Искаме фиксиран лихвен процент за
траншовете, който се изчислява въз
основа на суаповия лихвен процент за
съответния срок до падежа плюс до 100
базисни точки, или по-благоприятен
лихвен процент, ако бъде получен на
пазара.
г. Д атите на падеж на траншовете са
между 3 и 30 години.
2. Потвърждаваме и се съгласяваме, че
превеждането на всеки транш е в съответствие със и при условие, че:
а. з аемодателят винаги е убеден, че съответните средства са му предоставени
на разположение от контрагент на
международните капиталови пазари
при условия, които са приемливи за
него и са в съответствие с условията,
посочени в искането на средства;
б. заемодателят извърши една или няколко
финансови трансакции, за да получи
постъпленията, искани в настоящото
искане на средства; безусловно се
ангажираме да платим всички такси,
разходи и разноски, включително, ако
е приложимо, разходите за доставка,
в резултат на финансови трансакции,
извършени от заемодателя, независимо
от това дали превеждането на транша
ще бъде осъществено в крайна сметка.
в. з аемодателят своевременно изпрати
уведомление за потвърждение.
3. Потвърждаваме, че:
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а. с писъкът на упълномощените лица,
подписали Споразумението от името
на заемополучателя, изпратен от министъра на финансите на [дата], остава
валиден и приложим;
б. не е настъпило събитие, което би довело
до невярност на твърдение, посочено
в правното становище на министъра
на правосъдието, от [дата];
в. не е настъпило събитие, свързано с
неизпълнение.
С копие до:
– Европейската централна банка
Приложение 2
ФОРМУЛЯР ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ
„БЮДЖЕТ“
„Управление на активите и на
риска“
„Вземане и отпускане на заеми“
[въведете контактите на заемополучателя]
Относно: S
 URE – Отпускане на [•] транш в
размер на [•] евро
Уважаема госпожо/господине,
Позоваваме се на Споразумението за заем,
сключено на [•] между Европейския съюз в
качеството на заемодател и Република България в качеството на заемополучател, за
максимална сума на стойност 511 000 000 евро
(„Споразумението“). Условията, определени в
Споразумението, имат същото значение и в
настоящия документ.
В съответствие с искането на средства от
[•] условията на финансовата трансакция,
която Европейският съюз се е ангажирал
да финансира [•] транш в размер на [•] евро
съгласно [•] транш, са, както следва:
Номинална сума
[•] евро
Цена на емисия
[•] евро
Банкови такси
[•] евро
Нетни постъпления
[•] евро
Възстановяване на разходите [•] евро
за трансакцията
Нетна превеждана сума
[•] евро
Дата на усвояване
[•]
Дата на падеж
[•]
Лихвен процент (купон)
[•] % годишно
Суапов лихвен процент
[•]
Дати на лихвени плащания
Ежегодно
на [•]
Дата на първо лихвено плащане [•]
Първо лихвено плащане
[•] евро
(краткосрочно/дългосрочно)
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Приложимата конвенция за изчисляване
на дните е реални дни/реални дни (ICMA)
[освен ако не е посочено друго].
В приложение е даден графикът на плащанията.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
представляван от
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
[•]
С копие до:
Европейската централна банка

[•]

Приложение 3
ФОРМУЛЯР ЗА ПРАВНО СТАНОВИЩЕ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО
(следва да бъде изготвено на официална
бланка на Министерството на правосъдието)
[място, дата]
Европейска комисия
Генерална дирекция „Бюджет“
Отдел E-3 „Вземане и отпускане на заеми“
L-2920 Luxembourg
Относно: Споразумение за заем по инструмента SURE от [дата] на максимална
стойност 511 000 000 евро
Уважаеми господа,
В качеството си на министър на правосъдието се позовавам на горепосоченото
Споразумение за заем от [дата] и неговите
приложения, които са неразделна част от него
(наричано оттук нататък „Споразумението“),
между Европейския съюз (наричан оттук нататък „Заемодателя“) и Република България
(наричана оттук нататък „Заемополучателя“)
на максимална стойност 511 000 000 евро.
Гарантирам, че съм напълно компетентен
да изготвя настоящото правно становище
във връзка със Споразумението от името на
заемополучателя.
Проверил/а съм оригиналите или копията
на версията за сключване на Споразумението. Също така съм проверил/а съответните
разпоредби на националното и международното право, приложими за заемополучателя,
правомощията на подписалите го лица и
други подобни документи, които съм счел/а
за необходими или целесъобразни. Освен
това съм извършил/а други проучвания и съм
прегледал/а правни въпроси, които съм счел/а
за относими към изразеното становище.
Приел/а съм i) истинността на всички
подписи (с изключение на заемополучателя) и
съответствието на всички копия с оригиналите, ii) качеството и правомощията на всяка от
страните, с изключение на заемополучателя,
за сключване, както и тяхното действително
упълномощаване и подписване на Споразумението.
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Понятията, които са използвани, но на
които не е дадено определение в настоящото
становище, имат значението, посочено в Споразумението.
Настоящото становище се ограничава до
правото на Република България към датата
на настоящото становище.
Предвид горепосоченото изразявам становището, че:
1. По отношение на законите, нормативните
актове и правно обвързващите решения,
които понастоящем са в сила в Република
България, заемополучателят, чрез сключването на Споразумението от министъра
на финансите, е обвързан действително
и безусловно с изпълнението на всички
свои задължения по него.
2. С ключването, предоставянето и изпълнението на Споразумението от заемополучателя: i) са надлежно разрешени с
всички необходими съгласия, действия,
одобрения и разрешения; и ii) не са в нарушение на никоя приложима разпоредба
или решение на компетентен орган или
обвързващо споразумение или договор.
3. Н ищо в настоящото Споразумение не
противоречи и не ограничава правата на
заемополучателя за извършване на точно
и ефективно плащане на всяка дължима
сума за главницата, лихвите или други
такси съгласно Споразумението.
4. С поразумението е в подходяща юридическа форма съгласно правото на Република
България за прилагане спрямо заемополучателя. Прилагането на Споразумението не би било в противоречие със
задължителните разпоредби на правото
на Република България, на обществения
ред на Република България, на международните договори или на общоприетите
принципи на международното право,
които са обвързващи за заемодателя.
5. Не е необходимо Споразумението да бъде
регистрирано или заведено в съд или
орган в Република България, за да се
гарантират неговата законосъобразност,
валидност или приложимост.
6. Не са дължими данъци, мита, хонорари
или други такси, наложени от Република
България или от неин данъчен орган, във
връзка със сключването и предоставянето на Споразумението и с плащането
или превеждането на главница, лихва,
комисиони и други суми, дължими по
Споразумението.
7. Не се изискват разрешения за валутен
контрол и не са дължими никакви такси
или други комисиони във връзка с превода на суми, дължими по настоящото
Споразумение.
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8. И
 зборът на правото на Съюза за право, уреждащо Споразумението, и само
когато правото на Съюза не може да се
произнесе по даден въпрос – правото на
Люксембург – е валиден избор на право,
обвързващо заемополучателя в съответствие с правото на Република България.
9. Заемополучателят законосъобразно, ефективно и безусловно се е отнесъл до
изключителната юрисдикция на Съда
на Европейския съюз във връзка със
Споразумението.
10. С поразумението за сключване съответства на всички местни конституционни
изисквания, за да бъде действащо като
предмет на правото на Република България и обвързващо за Република България.
11. С поразумението е напълно валидно и е
валидно ратифицирано в съответствие с
националното право.
12. В заключение, Споразумението е сключено
надлежно от името на заемополучателя
и всички задължения на заемополучателя по отношение на Споразумението
са валидни и обвързващи и приложими
в съответствие с неговите условия и не
е необходимо нищо повече за влизането
им в сила.
Министър на правосъдието на Република
България
Приложение 4
СПИСЪК С КОНТАКТИ
За заемодателя: 
Европейска комисия
Генерална дирекция „Бюджет“
Отдел E-3 „Вземане и отпускане на заеми“
L-2920 Luxembourg
На вниманието на: Началника на отдела
Тел.: +352 4301 30070
С копие до:
Европейската централна банка
Sonnemannstr. 20
D-60314 Frankfurt am Main
Н а вниманието на: Началника на отдел
„Услуги, свързани с финансови операции“
Тел.: + 49 69 1344 7672
За заемополучателя:
М инистерство на труда и социалната
политика
Д ирекция „Политика на пазара на труда
и трудова мобилност“
Ул. Триадица № 2, София 1051, България
Email: mlsp@mlsp.government.bg
тел.: (+359 2) 8119 400
тел.: (+359 2) 8119 428
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С копие до:
Министерство на финансите
Дирекция „Държавен дълг“
Н а вниманието на: Началника на отдел
„Обслужване на дълга“
Email: govdebt@minfin.bg
тел.: (+359 2) 9859 24 50
тел.: (+359 2) 9859 24 62
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОГРАМА

между правителството на Република България и правителството на Република Северна
Македония за сътрудничество в областта
на образованието и нау к ата за периода
2022 – 2025 г.
(Одобрена с Решение № 21 от 24 януари 2022 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването є – 22 март 2022 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Северна Македония, наричани по-долу „договарящите
страни“,
водени от желанието да развиват безпрепятствено сътрудничество в областта на
образованието и науката,
убедени, че това сътрудничество ще допри нася за у к реп ва не т о на п ри я т елск и т е
отношения, доверието и разбирателството
между двете страни,
решени да се придържат към принципите
на Заключителния акт от Конференцията
за сигурност и сътрудничество в Европа от
Хелзинки 1975 г., Парижката харта за Нова
Европа, както и на Европейската културна
конвенция,
в изпълнение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Реп ублика Македони я за
сътрудничество в областта на образованието
и науката, подписана на 15 май 2000 г. в Скопие, и Споразумението между Министерство
на образованието и науката на Република
България и Министерство на образованието
и науката на Република Македония за сътрудничество в областта на науката, технологиите
и иновациите, подписано в София на 18 юли
2002 година,
се договориха за следното:
I. Наука
Член 1
(1) Договарящите страни насърчават развитието на взаимоотношенията и прякото
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нау чно-техническо сътрудничество меж ду
Българската академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата,
изследователските институти, висшите училища, научните организации чрез сключване
на договори между съответните партньори за
разработване на конкретни научни проекти
по въпроси от взаимен научен интерес.
(2) Договарящите страни насърчават формирането и изследователската дейност на
смесени комисии по теми от общ интерес.
Член 2
Договарящите страни подпомагат развитието на научно-техническото сътрудничество
чрез:
а) осъществяване на общи изследователски
проекти и програми по теми от общ интерес,
както и при участие в европейски програми
за наука и технологии;
б) обмен на учени, изследователи, специалисти, включени в осъществяването на
договорените общи изследователски проекти
и програми;
в) обмен на публикации и информация с
научен и технически характер;
г) участие в научни конференции, семинари,
симпозиуми, кръгли маси и други форуми,
както и подготовка на специалисти в научната
и техническата област;
д) всички други взаимнодоговорени форми
на научно-техническо сътрудничество.
Договарящите страни подпомагат съгласуването на преки споразумения между партньорите по сътрудничество, в които ще бъдат
определени финансовите условия на обмена.
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„Хоризонт Европа“, както и програмите след
тях, вкл. и други програми за финансиране
на съвместни проекти.
Договарящите страни подпомагат създаването и развитието на преки връзки между
висшите училища и научните организации
на двете страни въз основа на подписани
двустранни споразумения между тях.
Член 5
Договарящите страни отпускат всяка година до четири (4) стипендии за пълен срок
на обучение в държавни висши училища за
придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, с
изключение на медицинските специалности,
както и тези по изкуствата и спорта.
Член 6
Договарящите страни осигуряват ежегодно до пет (5) стипендии за частичен срок
на обучение за един семестър за студенти,
обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“, с изключение на медицинските
специалности, както и тези по изкуствата и
спорта.
Член 7
Договарящите страни отпускат всяка година стипендии до 27 човекомесеца за следдипломно обучение/специализация със срок
от 2 до 9 месеца.
Член 8
Договарящите страни отпускат ежегодно
до три (3) стипендии за докторантура.

II. Образование
Член 3
Договарящите страни осъществяват обмен
на данни, информация и материали относно
структурата и съдържанието на образователните системи в техните страни.
Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството
на образованието и науката на Република
Северна Македония организират разм яна
на експерти за определяне на конкретните
направления на сътрудничество и документация в областта на образованието и научните
изследвания.
За тази цел договарящите страни осъществяват годишно обмен на трима експерти в
областта на образованието за срок до седем
дни всеки.

Член 9
Договарящите страни подпомагат дейността на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и
образователните въпроси по чл. 8, ал. 2 от
Договора за приятелство, добросъседство и
сътрудничество между Република България
и Република Северна Македония в осъществяването на размяната на учебници и синтезирани материали за историята, географията,
култу рата, икономическото и социалното
развитие на двете страни с цел коректното
им представяне в учебници, университетски
курсове, енциклопедии и други подобни издания в съответната страна; съгласно препоръките на Съвместната мултидисциплинарна
експертна комисия по историческите и образователните въпроси, които да бъдат приети и
приложени от правителствата на двете страни.

Член 4
Договарящите страни подкрепят прякото
сът рудничество меж д у висшите у чилища
и/или други научноизследователски институти, звена на академиите на науките на двете
страни в рамките на програмите „Еразъм+“ и

Член 10
Договарящите страни осъществяват обмен
на информация и документация относно структурата на висшето образование и научните
степени, получени в съответната страна, което
ще спомага за изпълнението на подписаната
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от тях на 4 юни 2001 г. в гр. София Спогодба
между правителството на Република България
и правителството на Република Македония
за взаимно признаване на документите за
образование и научни степени.
Член 11
Договарящите страни разменят информация относно научните прояви в областта на
образованието и канят специалисти за участие
в конгреси, конференции, симпозиуми и др.,
които се организират на територията на всяка
страна, включително и тези с международен
характер.
Член 12
Договарящите страни насърчават контактите между младежите, като осъществяват
обмен на ученически групи от начални и
средни училища, взаимно участие на ученици
в изложби, олимпиади, конкурси, лагери и
други подобни прояви.
III. Общи разпоредби и финансови условия
Член 13
За осъществяването на персонален обмен
изпращащата страна съобщава на приемащата
страна най-малко два месеца предварително необходимите данни – професиона лна
квалификация и нау чна степен и звание,
биографична справка, работна програма, а
приемащата страна изпраща отговор наймалко 15 дни преди датата на посещението.
Други конкретни ангажименти се предвиждат в договорите за сътрудничество между
съответните ведомства и институции.
Член 14
Списъците с кандидатите за пълен и частичен срок на обучение в другата страна се
представят в съответното Министерство на
образованието и науката до 31 май всяка година, а документите за докторат или специализация – до 31 март на съответната година.
Член 15
Приемащата страна осиг у рява на стипендиантите, пристигнали за обучение на
основание на тази програма:
- м есечна стипенди я, чийто размер се
определя в съответствие с действащите
в приемащата страна разпоредби;
- п раво на ползване на студентски стол и
студентско общежитие при условията за
местните граждани, както и медицинско
осигуряване за срока на обучение;
- о свобождаване от заплащането на такси
за обучение на студентите и докторантите.
Меж ду народните и вът решните т ранспортни разходи до мястото на обучението и
обратно се поемат от изпращащата страна
или от кандидата.
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Член 16
Договарящите страни освобождават гражданите на другата страна от заплащането на
такси за пребиваването им или за продължаване на техния престой, когато същите
са свързани с изпълнение на тази Програма.
Член 17
Договарящите страни приемат за обучение в своите държавни висши училища и в
държавните и общинските средни училища
децата на персонала на дипломатическите им
представителства за времетраенето на техния
мандат, без да заплащат такса за записване
и обучение, с изключение на медицинските
специалности, изкуствата и спорта.
Същите не ползват право на стипендия и
на студентско общежитие.
Член 18
При внезапно възникнали спешни състояния, застрашаващи живота и здравето,
приемащата ст рана осиг у рява на лицата
от другата страна, в изпълнение на тази
Програма, безплатна медицинска помощ до
отстраняване на опасността за живота на
заболелия.
Член 19
Всички разходи по размяната на публикации, списания и други материали, разменяни
по тази Програма, се поемат от организациите,
които ги изпращат.
Член 20
Тази Програма влиза в сила от деня на
подписването и остава в сила до 31 декември
2025 г. Срокът на действие ще бъде продължен автоматично за нов тригодишен период,
освен ако една от страните не поиска нейното прекратяване с шестмесечно писмено
предизвестие преди изтичането на нейната
валидност.
В случай че действието на Програмата бъде
продължено, всяка от страните може по всяко
време писмено да уведоми другата страна
относно намерението си да прекрати нейното
действие. В подобен случай Програмата се
прекратява шест (6) месеца, след като другата
страна получи писменото уведомление.
Програмата може да бъде променяна или
допълвана при взаимно съгласие и по искане
на една от страните. Приетите промени или
допълнения влизат в сила съгласно предвидените в първия параграф на този член
процедури.
Тази Програма отменя Програмата между
правителството на Република България и
правителството на Република Македония за
сътрудничество в областта на образованието
и науката за периода 2001 – 2003 г., като изпълнението на текущи съвместни инициативи
и дейности следва да продължи до тяхното
приключване.
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Подписана в София на 22 март 2022 г. в
два оригинални екземпляра, всеки от които
на официалните езици на двете страни – българск и ези к с ъгласно Конс т и т у ц и я та на
Република България и македонски език съгласно Конституцията на Република Северна
Македония, и английски език. В случай на
възникване на противоречия при тълкуването
английският текст на Програмата ще бъде
определящ.
За правителството
на Република
България:
Николай Денков,
министър на
образованието
и науката
2078

За правителството
на Република
Северна Македония:
Йетон Шакири,
министър на
образованието
и науката

Наредба за допълнение на Наредба № 10
от 2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от
2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г.,
бр. 48 и 82 от 2018 г., бр. 32 и 72 от 2019 г.;
доп., бр. 43 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 78 и 85
от 2020 г.; изм., бр. 92 от 2020 г.; изм. и доп.,
бр. 75 от 2021 г.)
§ 1. В доп ъ лни т ел ни т е разпоредби се
създава § 2а:
„§ 2а. (1) Ученици от училища в чужди
държави, които имат българско гражданство,
но са принудени да напуснат чуждата държава, в която се обучават, поради въоръжен
конфликт, гражданска война, чужда агресия,
нарушаване на човешките права или насилие
в големи размери на територията на съответната държава или в отделен район от нея и
които не притежават документ за завършен
клас, етап или степен на образование, влезли и останали на територията на Република
България, се приемат или преместват, обучават се в съответния клас на училищното
образование в държавно или в общинско
училище в Република България и валидират
необходимите компетентности при условията
и по реда на раздел II от Наредба № 3 от
6.04.2017 г. за условията и реда за приемане
и обучение на лицата, търсещи или получили
международна закрила (ДВ, бр. 32 от 2017 г.).
(2) Учениците по ал. 1 може да се записват
и над утвърдения държавен, допълнителен
държавен, съответно училищен план-прием,
при което не се прилага чл. 107а.
(3) Когато със записването на ученика по
ал. 1 ще се надвиши нормативът за максимален брой ученици в паралелка, ученикът се
записва при условията на чл. 61, ал. 4 и 5 от
Наредбата за финансирането на институциите
в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление
№ 219 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ,
бр. 81 от 2017 г.).“
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Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Денков
2099

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда,
механизма и критериите за заплащане от
Националната здравноосигурителна каса на
лекарствени продукти, медицински изделия
и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при
прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
(обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34, 38 и
40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г.,
бр. 49 от 2012 г., бр. 48 от 2014 г., бр. 30
и 62 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г., бр. 89 от
2017 г., бр. 95 от 2018 г., бр. 17 и 47 от 2019 г.,
бр. 19 от 2020 г.; изм. с Решение № 9042
о т 8 . 0 7. 2 0 2 0 г. н а В ъ р х о в н и я а д м и н и с т рат и вен с ъд на Реп убл и ка Бъ л гари я –
бр. 104 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 106 от
2020 г., бр. 73 и 109 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 5а:
„(5а) За срока на обявено извънредно положение поради епидемично разпространение
на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от
Закона за здравето или при обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест
по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето НЗОК
заплаща на лицата по чл. 7, ал. 1 по 10 лв.
за всяко отчетено електронно предписание
с предписан/и лекарствен/и продукт/и за
лечение на остро инфекциозно заболяване
по чл. 4 от Наредба № 7 от 2015 г. за критериите за определяне на заболяванията,
за чието домашно лечение Националната
здравноосигурителна каса заплаща напълно и ли час т и чно лекарс т вени п род у к т и,
медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели (ДВ, бр. 89 от
2015 г.), с ниво на заплащане 100 на сто.“
2. В ал. 6 думите „ал. 1 и 5“ се заменят с
„ал. 1, 5 и 5а“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Асена Сербезова
1991
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен
материал от зърнени култури на пазара на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 2008 г.;
изм., бр. 49 от 2009 г., бр. 38 от 2010 г., бр. 40
от 2012 г., бр. 74 от 2013 г., бр. 58 от 2016 г.,
бр. 25 от 2017 г., бр. 6 и 30 от 2019 г., бр. 57
от 2020 г. и бр. 99 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 9 се създава ал. 4:
„(4) До 28 февруари всяка година ИАСАС
докладва на Комисията и на другите държави
членки относно резултатите от предходната
година по отношение на количеството на
произведените семена от хибриди на Triticum
aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp.
spelta и Triticum turgidum subsp. durum, получени чрез цитоплазмена мъжка стерилност
(ЦМС), относно съответствието на полските
инспекции с приложимите изисквания по
приложения № 2 и 3 и относно процента на
партидите семена, които са били отхвърлени
поради незадоволителни параметри за качество, както и всяка допълнителна информация,
която би обосновала това отхвърляне. Това
задължение за докладване се прилага до 28
февруари 2030 г.“
§ 2. В допълнителните разпоредби в § 5
след думите „(ОВ, L 41, 13.2.2020 г.)“ съюзът
„и“ се заменя със запетая, а след „(ОВ, L 81,
9.3.2021 г.)“ се поставя запетая и се добавя
„Директива за изпълнение (ЕС) 2021/1927 на
Комисията от 5 ноември 2021 г. за изменение
на приложения I и II към Директива 66/402/
ЕИО на Съвета по отношение на изискванията
за семена от хибридна пшеница, получена чрез
цитоплазмена мъжка стерилност (ЦМС) (ОВ,
L 393, 8.11.2021 г.) и Директива за изпълнение
(ЕС) 2021/2171 на Комисията от 7 декември
2021 г. за изменение на Директива 66/402/
ЕИО на Съвета по отношение на теглото на
партидите семена и на пробите от Avena nuda
(ОВ, L 438, 8.12.2021 г.)“.
§ 3. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 3
в раздел „I. Изисквания, на които трябва да
отговарят зърнените култури от съответните
категории по чл. 3 при полска инспекция“
се правят следните изменения:
1. В т. 2.3 първото изречение се изменя
така:
„2.3. Пространствена изолация в у частъците за производство на сертифицирани
семена от хибриди на Avena nuda, Avena sativa,
Avena strigosa, Oryza sativa и самоопрашващи се
xTriticosecale и култури, от които се получават
сертифицирани семена от хибриди на Hordeum
vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum
aestivum subsp. spelta, Triticum turgidum subsp.
durum, чрез метод, различен от цитоплазмена
мъжка стерилност (ЦМС):“.
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2. Създава се т. 6.2:
„6.2. Култури, от които се получават базови и сертифицирани семена от хибриди
на Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum
aestivum subsp. spelta, Triticum turgidum subsp.
durum чрез ЦМС:
а) културата трябва да отговаря на следните стандарти по отношение на разстоянията
от съседни източници на цветен прашец,
които могат да доведат до нежелано чуждо
опрашване:
Култура

Минимално
разстояние

За женския компонент на ЦМС за
производството на базови семена

300 m

За производството на сертифицирани семена

25 m

б) културата трябва да притежава достатъчна сортова идентичност и чистота по
отношение на характеристиките на компонентите си:
ба) процентът растения (като брой), които
могат да бъдат разпознати като явно несъответстващи на типа, не трябва да надхвърля:
– за култури, използвани за получаване
на базови семена – 0,1 % за сортоподдържащата и възстановителната линия и 0,3 % за
женския компонент на ЦМС;
– за култури, използвани за получаване на
сертифицирани семена – 0,3 % за възстановителната линия (R-line), 0,6 % за женския
компонент на ЦМС и 1 %, ако женският
компонент е самостоятелен хибрид;
бб) процентът мъжка стерилност на женския компонент трябва да бъде най-малко:
– 99,7 % за култури, използвани за получаване на базови семена;
– 99 % за култури, използвани за получаване на сертифицирани семена;
бв) спазването на изискванията от подточки ба) и бб) се проверява чрез тестване в
рамките на официалния последващ контрол;
в) сертифицирани семена може да се получават чрез съвместно отглеждане на женски
мъжко-стерилен компонент с мъжки компонент, който възстановява фертилността.“
§ 4. В приложение № 3 към чл. 4, ал. 1,
т. 3 в раздел „I. Изисквания, на които трябва
да отговарят семената на зърнени култури
от категориите по чл. 3“ се правят следните
изменения:
1. Точка 1.3 се изменя така:
„1.3. Семената (категория „сертифицирани“) от хибриди на голозърнест овес (Avena
nuda), обикновен овес (Avena sativa), пясъчен
овес (Avena strigosa), ечемик (Hordeum vulgare),
ориз (Oryza sativa), обикновена пшеница (Triticum aestivum subsp. aestivum), твърда пшеница
(Triticum turgidum subsp. durum), пшеница спелта
(Triticum aestivum subsp. spelta) и самоопра-
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шващо се тритикале (xTriticosecale) трябва да
отговарят на следните изисквания:
Хибриди на:

Сортова чистота в % не
по-малко от:

г олоз ърнес т овес, оби к новен
овес, пясъчен овес, ечемик, ориз,
оби к новена п шен и ца, т върда
п шен и ца , п шен и ца спе л т а и
самоопрашващо се тритикале

90 %

Hordeum vulgare, Triticum aestivum
subsp. aestivum, Triticum aestivum
85 %
subsp. spelta, Triticum turgidum
subsp. durum, получени чрез ЦМС
Забележка. Отклоненията от мъжката фертилна линия R (възстановител на фертилността) не
трябва да надвишават 2 %. Минималната сортова
чистота се установява при официален последващ
контрол на взетите проби.“

2. Точка 1.5 се изменя така:
„1.5. При сертифициране на семена от
хибриди на ръж (Secale cereale) и на получени
чрез ЦМС хибриди на ечемик (Hordeum vulgare),
обикновена пшеница (Triticum aestivum subsp.
aestivum), пшеница спелта (Triticum aestivum
subsp. spelta), твърда пшеница (Triticum turgidum
subsp. durum) като „сертифицирани семена“ се
прилагат следните условия:
а) да бъдат взети предвид резултатите от
официални я последващ контрол (гру нтов
контрол) на базовите семена, компоненти на
хибрида;
б) грунтовият контрол (чрез полски парцелни изпитвания) да се извършва на официално
взети проби от базови семена;
в) грунтовият контрол да се провежда и
отчита по време на вегетацията на семепроизводствения посев, заявен за сертификация
на хибридни семена;
г) резултатите от грунтовия контрол трябва
да показват съответствие на базовите семена
от съответния компонент с изискванията за
автентичност и чистота по отношение на
неговите характеристики, вк лючително и
стерилността.“
§ 5. Навсякъде в наредбата думите „Министерството на земеделието, храните и горите“,
„министъра на земеделието, храните и горите“
и „министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят съответно с „Министерството
на земеделието“, „министъра на земеделието“
и „министърът на земеделието“, а абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „МЗм“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“, с
изключение на § 1, § 3 и § 4, които влизат в
сила от 1 септември 2022 г.
За министър:
Момчил Неков
1986
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към
дейността на инвестиционните посредници
(обн., ДВ, бр. 51 от 2020 г.; изм., бр. 48 от
2021 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 се създава изречение
трето: „Членовете на комисията не извършват
оценка сами на себе си.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително дали управителният и
контролният орган са действали в най-добрия
интерес на инвестиционния посредник, както
и във връзка с противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма“;
б) създава се т. 12:
„12. основателни причини за съмнение,
че се извършва, било е извършено или е
имало опит да се извърши изпиране на пари
или финансиране на тероризма или други
финансови престъпления, или че съществува
повишен риск от тези действия, включително
вследствие на неблагоприятни констатации,
направени от вътрешните или външните
одитори или от компетентни органи по отношение на адекватността на системите и
контролите на инвестиционния посредник
за противодействие на изпирането на пари и
финансирането на тероризма.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) При извършване на последваща оценка
по чл. 64, ал. 7 от ЗПФИ се вземат предвид и:
1. възложените задължения и отчетните
процеси в рамките на инвестиционния посредник, включително ако е приложимо в
рамките на групата, за да се установи дали
е необходима промяна в разпределението на
задълженията между членовете на управителния орган, съответно членовете на контролния орган, като се отчита цялата относима
документация;
2. достоверността и надеждността на всяка
информация, която е довела до последващата
оценка, и сериозността на всички твърдения
или действителни нарушения от страна на
един или повече членове на управителния
или контролния орган.“
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 след думите „собствена
преценка“ се добавя „и оспорване, когато е
необходимо“ и се поставя запетая.
2. В ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. когато са налице основателни причини
за съмнение, че е извършено, се извършва
или е имало опит да се извърши изпиране
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на пари или финансиране на тероризма, или
че е налице повишен риск от такива действия, свързан с инвестиционния посредник, и
по-специално в случаите, в които наличната
информация предполага, че инвестиционният
посредник:
а) не е въвел подходящи механизми за вътрешен контрол и процедури за ограничаване и
ефективно управление на рисковете от изпиране на пари или финансиране на тероризма,
което е установено при текущия надзор;
б) е установено, че е нарушил задълженията
си за противодействие на изпирането на пари
или финансирането на тероризма в държавата
членка по произход или в приемащата държава
членка, или в трета държава;
в) е променил съществено своята дейност
или бизнес модел по начин, който показва, че
излагането му на риск от изпиране на пари
или финансиране на тероризма се е повишило
значително;“.
3. В ал. 5:
а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително се преценява дали са
налице основателни причини за съмнение, че
се извършва, било е извършено или е имало
опит да се извърши изпиране на пари или
финансиране на тероризма, или че рискът от
тези действия може да се повиши;“
б) създава се нова т. 3:
„3. преценява независимостта на оценяваното лице;“
в) досегашните т. 3 – 5 стават съответно
т. 4 – 6.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Когато е налице обстоятелство, което
поражда съмнение относно пригодността на
член на управителния или на контролния
орган, следва да се извърши оценка по какъв
начин това съмнение засяга пригодността на
това лице. При извършването на тази оценка
се взема предвид дали са налице основателни
причини за съмнение, че се извършва, било е
извършено или е имало опит да се извърши
изпиране на пари или финансиране на тероризма, или че рискът от тези действия може
да се повиши.“
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 3:
„3. когато са налице основателни причини
за съмнение, че е извършено, се извършва
или е имало опит да се извърши изпиране
на пари или финансиране на тероризма, или
че е налице повишен риск от такива действия, свързан с инвестиционния посредник, и
по-специално в случаите, в които наличната
информация предполага, че инвестиционният
посредник:
а) не е въвел подходящи механизми за вътрешен контрол и процедури за ограничаване и
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ефективно управление на рисковете от изпиране на пари или финансиране на тероризма,
което е установено при текущия надзор;
б) е установено, че е нарушил задълженията
си за противодействие на изпирането на пари
или финансирането на тероризма в държавата
членка по произход или в приемащата държава
членка, или в трета държава;
в) е променил съществено своята дейност
или бизнес модел по начин, който показва, че
излагането му на риск от изпиране на пари
или финансиране на тероризма се е повишило
значително;“
б) досегашната т. 3 става т. 4.
2. В ал. 5 се създава изречение трето:
„В случаите по изречения първо и второ се
извършва оценка относно знанията, уменията
и опита, с които дадено лице допринася за
колективната пригодност на управителния,
съответно на контролния орган, и дали пълният състав на съответния орган показва
достатъчно широк набор от знания, умения и
опит по отношение на дейността на инвестиционния посредник и на основните рискове.“
3. Създава се нова ал. 6:
„(6) Когато оценява колективната пригодност на управителния или на контролния
орган, инвестиционният посредник преценява
дали чрез своите решения съответният орган е
показал достатъчно разбиране по отношение на
рисковете от изпиране на пари и финансиране
на тероризма и на начина, по който те засягат
дейността на инвестиционния посредник, и
дали съответният орган е показал подходящо
управление на тези рискове, включително
чрез коригиращи мерки, ако е необходимо.“
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „EBA/GL/2017/12“ се заменят с „EBA/
GL/2021/06; ЕОЦКП35-36-2319“.
§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Член на управителен или контролен
орган, който е определен като отговорен за
осъществяването на вътрешния контрол по
изпълнението на задълженията по Закона за
мерките срещу изпирането на пари, правилника за прилагането му и Закона за мерките
срещу финансирането на тероризма, следва да
има познания, умения и опит по отношение
на идентифицирането и оценката на риска от
изпиране на пари и финансиране на тероризма
и по отношение на политиките, контрола и
процедурите в областта на противодействието на изпирането на пари и финансирането
на тероризма. Той следва да има познания
относно степента, в която бизнес моделът
на инвестиционния посредник го излага на
рискове от изпиране на пари и финансиране
на тероризма.“
2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
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3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
§ 6. В чл. 16, ал. 5, т. 3 след думата „ликвидност“ се поставя запетая и се добавя
„екологичните, управленските и социалните
рискове и рискови фактори“.
§ 7. В чл. 17, ал. 2 се създава т. 5:
„5. има налагани с влезли в сила наказателни постановлени я а дминист ративни
наказания през последните пет години за
извършено грубо или системно нарушение на
Закона за мерките срещу изпирането на пари,
правилника за прилагането му или Закона за
мерките срещу финансирането на тероризма.“
§ 8. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Инвестиционният посредник следва да
осигури подходящо съотношение на половете
в рамките на управителния и на контролния
орган и да гарантира спазването на принципа на равните възможности при подбора на
членовете на управителния и на контролния
орган.“
§ 9. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. С цел поддържане на разнообразието в състава на управителния и на контролния орган инвестиционният посредник
следва да има политики за осигуряване на
недопускане на дискриминация, основана на
пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики,
религия или убеждения, принадлежност към
национално малцинство, имотно състояние,
рождение, увреждане, възраст или сексуална
ориентация.“
§ 10. В чл. 28 накрая се поставя запетая
и се добавя „включително когато те са установени в трети държави, както и в офшорни
финансови центрове.“
§ 11. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) При вземането на решение за назначаване следва да се отчита фактът, че по-голямото многообразие в управителния орган,
съответно в контролния орган, способства
за предоставянето на конструктивна критика
и за обсъждането на различни гледни точки. Инвестиционният посредник не следва
да назначава членове на управителния или
на контролния орган единствено с цел повишаване на многообразието за сметка на
функционирането и колективната или индивидуалната пригодност на съответния орган
и на отделните му членове.“
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2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 12. В чл. 31, ал. 1 основният текст се
изменя така: „Оценка на пригодността на
лицата по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ се извършва
в инвестиционен посредник, който не отговаря
на условията за малки и невзаимосвързани
инвестиционни посредници, определени в
чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033
на Европейския парламент и на Съвета от
27 ноември 2019 г. относно пруденциалните
изиск ва н и я за и н вес т и ц ион н и т е посредници и за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014
и (ЕС) № 806/2014 (OB, L 314/1 от 5 декември
2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
2019/2033“, в следните случаи:“.
§ 13. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) Комисията извършва оценките
по чл. 15, ал. 9 от ЗПФИ въз основа на:
1. документите и информацията, предоставена от инвестиционния посредник и от
оценяваните членове;
2. информаци ята, която се съдържа в
базите данни на ЕОЦК П и Европейск и я
банков орган, относно административните
наказания и принудителните административни
мерки, като установи всички санкции през
последните 10 години срещу институциите, в
които оценяваното лице е било член на техен
управителен или контролен орган или лице,
заемащо ключова позиция, и взема предвид
тежестта на нарушението и размера на санкцията, съответно естеството на принудителната
административна мярка.
(2) Комисията може да вземе предвид
резултатите от оценката на пригодността,
извършена от други компетентни органи, или
друга информация, която е от значение за
оценката на пригодността. Комисията може
да се свърже с надзорния орган в областта на
противодействието на изпирането на пари и
финансирането на тероризма в съответната
държава членка, за да получи допълнителна
информация, необходима за оценка на почтеността, честността, добрата репутация и
пригодността на съответното лице.
(3) В случаите, в които рискът от изпиране
на пари или финансиране на тероризма, свързан с инвестиционния посредник или с даден
член на управителния или контролния орган,
е повишен, Комисията може да потърси информация от други съответни заинтересовани
страни, включително от звената за финансово
разузнаване и от правоприлагащите органи, за
да получи информация за целите на оценката
на пригодността, която извършва.“
§ 14. В чл. 38, ал. 2 накрая се добавя „и
чл. 34, ал. 1, т. 2.“ и се създава изречение
второ: „Член 34, ал. 2 се прилага съответно.“
§ 15. В чл. 39, изречение първо накрая се
поставя запетая и се добавя „включително при
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случаи, пораждащи съществени и основаващи
се на факти съмнения относно спазването на
изискванията за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.“
§ 16. В глава втора се създават раздел III
с чл. 39а и раздел IV с чл. 39б и 39в:
„Раздел III
Оценка на пригодността от Комисията в
процедура, свързана с преструктуриране на
инвестиционен посредник
Чл. 39а. (1) Комисията извършва оценки на
пригодността на новоназначените членове на
управителния орган, съответно членовете на
контролния орган, поотделно и колективно
при освобождаване или смяна на един или
повече от тях в случаите по чл. 44, ал. 3,
т. 4, чл. 45, ал. 1, т. 3 и чл. 53, ал. 1, т. 3 от
Закона за възстановяване и преструктуриране
на кредитни институции и инвестиционни
посредници (ЗВПКИИП).
(2) При назначаване на нов член на управителния или на контролния орган на инвестиционен посредник в случаите по чл. 44,
ал. 3, т. 4, чл. 45, ал. 1, т. 3 и чл. 53, ал. 1, т. 3
от ЗВПКИИП Комисията извършва оценката
на пригодността, след като съответният член
е встъпил в длъжност предвид извънредната
ситуация и взема решение относно пригодността, в срок до един месец от датата, на която
е получила уведомление за назначението.
Раздел IV
Други изисквания
Чл. 39б. По смисъла на тази глава „рисковете“ включват и рисковете от изпиране на

ВЕСТНИК

БРОЙ 26

пари и финансиране на тероризма, както и
екологичните, социалните и управленските
рискове.
Чл. 39в. Инвестиционният посредник при
разработване и прилагане на вътрешните
правила, политиките и процедурите по тази
глава отчита, че големината или системното
му значение сами по себе си не са показателни за степента, в която той е изложен на
рискове.“
§ 17. В чл. 50, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „категориите клиенти на
посредника, каналите за разпространение и
когато инвестиционният посредник е част от
група – вътрешната организация на групата.“
§ 18. В приложение № 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. II, т. 1 след думите „оценка на
пригодност“ се поставя запетая и се добавя
„включително обосновка на резултатите“.
2. В т. VII, т. 2 след думите „методиката по
чл. 9, ал. 6“ се добавя „включително описание
на начина, по който управителният орган,
съответно контролният орган, притежава
достатъчно широкообхватен опит“.
§ 19. Досегашното приложение № 2 към
ч л. 15, а л. 5 става п ри ложение № 2 к ъм
чл. 15, ал. 6.
Заключителна разпоредба
§ 20. Наредбата влиза в сила в едномесечен срок от датата на обнародването є в
„Държавен вестник“.
Председател:
Бойко Атанасов
2101
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-27
от 18 март 2022 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 4а и чл. 45,
ал. 31 от Закона за здравното осигуряване и
§ 17 от Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2022 г. (ДВ, бр. 18
от 4.03.2022 г.) във връзка с докладна записка
квх. № НС-01-00-47/14.03.2022 г. от управителя
на НЗОК Надзорният съвет реши:
1. Приема Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за
2022 г. за лекарствените продукти, заплащани
напълно или частично от бюджета на НЗОК.
2. Механизмът по т. 1 влиза в сила от 1.04.2022 г.
3. Механизмът по т. 1 е приет съобразно
средствата за здравноосигурителни плащания за
лекарствени продукти, определени в Закона за
бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2022 г. (ДВ, бр. 18 от 4.03.2022 г., в сила
от 1.01.2022 г.).
4. След приемане на Механизма по т. 1 да
бъде приета Методика за прилагане на Механиз
ма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на
бюджета на НЗОК, за 2022 г.
5. В изпълнение на чл. 45, ал. 31 от ЗЗО след
приемане на Механизма по т. 1 управителят
на НЗОК следва да го обнародва в „Държавен
вестник“.
6. След 1 септември 2022 г. Надзорният съвет
може да вземе решение при необходимост за
разпределяне на средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.3
„Резерв, включително за непредвидени и неотложни
разходи“ от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г.,
съответстващ на дела на разходите за лекарствени
продукти за завишение на условните бюджети за
всяка основна група лекарствени продукти.
Председател на Надзорния съвет:
В. Пандов
Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2022 г. за
лекарствените продукти, заплащани напълно
или частично от бюджета на НЗОК
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за
2022 г. за лекарствените продукти, заплащани
напълно или частично от НЗОК („Механизма“)
се определят:
1. условията и редът за определяне от Надзорния съвет на НЗОК на условни бюджети за
групите лекарствени продукти, определени в

Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. (ЗБНЗОК
за 2022 г.) (ДВ, бр. 18 от 4.03.2022 г.), за всяко
от тримесечията на 2022 г., попадащи в срока
на действие на Механизма (за второ, трето и
четвърто тримесечие на 2022 г.);
2. условията и редът за установяване на превишение на предвидените в ЗБНЗОК за 2022 г.
целеви средства за лекарствени продукти:
а) за второ, трето и четвърто тримесечие
на 2022 г. съобразно утвърдените от Надзорния
съвет на НЗОК условни бюджети за посочените
тримесечия за отделните категории лекарствени
продукти;
б) на годишна база (за календарната 2022 г.);
3. параметрите, които се изследват и анализират, както и условията, редът и критериите за
установяване начина на формиране на превишението на бюджетните средства на НЗОК (участието
на отделните лекарствени продукти с техните
притежатели на разрешения за употреба (ПРУ),
разходите на НЗОК за тях, критериите за тяхното
групиране в подгрупи, критериите за установяване на надвишения в отделните подгрупи и др.);
4. условията, редът и начинът за определяне
на сумите, подлежащи на директно възстановяване от отделните ПРУ/техните упълномощени
представители (УП) на лекарствените продукти,
чиито разходи са формирали превишаването за
второ, трето и четвърто тримесечие на 2022 г.;
5. условията и редът за извършване на междинно и годишно компенсиране, както и годишно изравняване за календарната 2022 г. с цел
определяне:
а) наличие/липса на годишно (за календарната
2022 г.) превишаване на средствата за здравно
осигурителни плащания за лекарствени продукти,
определени в ЗБНЗОК за 2022 г.;
б) окончателните годишни (за календарната
2022 г.) суми, подлежащи на директно възстановяване от отделните ПРУ/УП, при наличие на
годишно превишаване на средствата за здравно
осигурителни плащания за лекарствени продукти,
определени в ЗБНЗОК за 2022 г.
(2) Като компенсаторна мярка по смисъла
на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на
Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) Механиз
мът се прилага:
1. текущо – за второ, трето и/или четвърто
тримесечие на 2022 г. – при превишаване на условния/те бюджет/и, определен/и съгласно ал. 1;
2 . н а г о д и ш н а б а з а (з а к а л е н д а р н а т а
2022 г.) – при превишаване на целевите бюджетни средства за 2022 г. за лекарствени продукти,
посочени като общ размер в чл. 2, ал. 4 по-долу,
като се отчита и делът от резерва при решение
на Надзорния съвет на НЗОК по чл. 15, ал. 1,
т. 7 от ЗЗО.
(3) На годишна база (за календарната 2022 г.)
Механизмът се прилага в съвкупност с Механиз
ма, гарантиращ предвидимост и устойчивост
на бюджета на НЗОК за 2021 г. (ДВ, бр. 11 от
9.02.2021 г.) (Механизма за 2021 г.), приложим
за първо тримесечие на 2022 г., и определените
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от Надзорния съвет на НЗОК условни бюджети
на групите лекарствени продукти за първото
тримесечие на 2022 г.
(4) Прилагането на Механизма, гарантиращ
предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
за 2021 г., за първо тримесечие на 2022 г., е съгласно
§ 4 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за прилагане на разпоредби на Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г., Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за
бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2021 г.
Чл. 2. (1) Притежателите на разрешения за
употреба на лекарствените продукти, заплащани
напълно или частично от НЗОК, или техните
у пълномощени представители за Реп ублика
България възстановяват на НЗОК:
1. текущо, по тримесечия на 2022 г.:
а) превишението на условния/те бюджет/и за
групите лекарствени продукти за първо тримесечие на 2022 г., установено при прилагане на
Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2021 г., приложим
за първо тримесечие на 2022 г., и
б) превишението на условния/те бюджет/и за
групите лекарствени продукти за второ, трето
и/или четвърто тримесечие на 2022 г., в случай
че такова бъде установено при прилагане на
Механизма;
2. на годишна база (за календарната 2022 г.)
в резултат на извършване на годишно компенсиране и годишно изравняване при условията на
този Механизъм – положителната разлика между
окончателно установеното по основание и размер
превишение на определените целеви средства
за групите лекарствени продукти в ЗБНЗОК за
2022 г., като се отчита и делът на резерва при
решение на Надзорния съвет на НЗОК по чл. 15,
ал. 1, т. 7 от ЗЗО, и тримесечните превишения;
при отрицателна разлика НЗОК възстановява на
ПРУ/техните УП надплатените суми.
(2) Възстановяването по ал. 1, т. 1 и 2 се
извършва при условията и по реда на наредбата
по чл. 45, ал. 9 от ЗЗО – Наредба № 10 от 2009 г.
за условията, реда, механизма и критериите за
заплащане от Националната здравноосигурителна
каса на лекарствени продукти, медицински изделия
и на диетични храни за специални медицински цели,
договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм,
гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Наредба № 10).
(3) На годишна база възстановяването е в пълен размер на разходите на НЗОК за лекарствени
продукти над определените целеви средства в
ЗБНЗОК за 2022 г. общо за трите групи лекарствени продукти.
(4) Определените в ЗБНЗОК за 2022 г. целеви
средства за календарната 2022 г. за лекарствени
продукти са в общ размер 1 454 473 400 лв., получен
като сбор от целевите бюджетни средства за отделните групи лекарствени продукти, както следва:
1. целевите средства за лекарствените продук
ти по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.3.1 от ЗБНЗОК за
2022 г. в размер 519 789 800 лв.;
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2. целевите средства за лекарствените продук
ти по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.3.2 от ЗБНЗОК за
2022 г. в размер 302 100 000 лв.;
3. целевите средства за лекарствените продукти
по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.4 от ЗБНЗОК за 2022 г.
в размер 632 583 600 лв.
(5) При актуализация на ЗБНЗОК за 2022 г.
в частта му относно размера на средствата за
лекарст вени п род у к т и възстановяването по
ал. 3 е в пълен размер на разходите на НЗОК
за лекарствени продукти над актуализираните
параметри по ал. 4.
(6) При решение на Надзорния съвет на
НЗОК по чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗЗО за използване
на средства от резерва на НЗОК за съответните
групи лекарствени продукти възстановяването
по ал. 3 е в пълен размер на разходите на НЗОК
за лекарствени продукти над целевите бюджетни
средства за календарната 2022 г. по ал. 4, завишени със средствата от резерва.
(7) В случаите по ал. 5 и 6 Надзорният съвет
на НЗОК актуализира условните бюджети за
тримесечие/тримесечия на 2022 г.
Раздел II
Обхват
Чл. 3. Механизмът се прилага:
1. за всички лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) по
чл. 262, ал. 6, т. 1 (приложение № 1 на ПЛС)
от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), заплащани напълно
или частично от НЗОК за домашно лечение на
територията на страната;
2. за всички лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262,
ал. 6, т. 2 (приложение № 2 на ПЛС) от ЗЛПХМ
и заплащани от НЗОК в болничната медицинска
помощ извън стойността на оказваните медицински услуги;
3. спрямо всички притежатели на разрешение
за употреба (ПРУ) и техните упълномощени
представители (УП) на лекарствените продукти
по т. 1 и 2, за които механизмът е приложим
при наличие на основанията и условията, установени в него;
4. за второ, трето и четвърто тримесечие на
2022 г., а за цялата 2022 г. – при извършване на
годишно компенсиране и годишно изравняване,
в съвкупност с механизма за 2021 г., приложим
за първо тримесечие на 2022 г.
Чл. 4. (1) За прилагането на Механизма НЗОК
и притежателите на разрешения за употреба/
техните упълномощени представители сключват
договори на основание чл. 45, ал. 33 от ЗЗО и
§ 17 от ПЗРЗБНЗОК за 2022 г.
(2) За лекарствените продукти, заплащани
напълно или частично от НЗОК, за които не са
сключени договори в срока по ал. 1, НЗОК преустановява заплащането, за което управителят
на НЗОК издава заповед на основание чл. 45,
ал. 33, изречение второ от ЗЗО.
Чл. 5. (1) Механизмът се прилага за лекарствените продукти, заплащани напълно или
частично от НЗОК, които съгласно ЗБНЗОК за
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2022 г. са групирани в три групи (основни групи)
със съответни средства за здравноосигурителни
плащания за тях, както следва:
1. лекарствени продукти за домашно лечение,
назначавани с протокол, за които се извършва
експертиза – основна група „А“, регламентирана
в чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.3.1 от ЗБНЗОК за 2022 г.;
2. лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, извън тези
по т. 1 – основна група „Б“, регламентирана в
чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.3.2 от ЗБНЗОК за 2022 г.;
3. лекарствени продукти, включени в пакета,
гарантиран от бюджета на НЗОК, предназначени за лечение на злокачествени заболявания, и
лекарствени продукти при животозастрашаващи
кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни
интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, заплащани в болничната медицинска помощ
извън стойност та на оказаните медицинск и
услуги – основна група „В“, регламентирана в
чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.4 от ЗБНЗОК за 2022 г.
(2) За всяка от основните групи лекарствени
продукти средствата за здравноосигурителни
плащания, установени в ЗБНЗОК за 2022 г.,
формират нейния годишен бюджет.
(3) В случай че на основание чл. 115, ал. 2
от Закона за публичните финанси Надзорният
съвет на НЗОК одобри компенсирани промени
между показателите по бюджета на НЗОК за
2022 г. за основните групи лекарствени продукти,
годишният бюджет за 2022 г. за всяка от тях се
формира от средствата за здравноосигурителни
плащания, определени за 2022 г. за основната
г ру па, на ба за извършен и т е ком пенси ра н и
промени.
(4) При решение на Надзорни я съвет на
НЗОК по чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗЗО за използва
не на средства от резерва на НЗОК за всяка
от основните групи лекарствени продукти се
определя годишен бюджет, който се формира
като сбор от:
1. средствата за здравноосигурителни плащания за основната група (определени в ЗБНЗОК
за 2022 г./в решението на Надзорния съвет на
НЗОК за извършване на компенсирани промени),
и
2. оп р еделен и т е с р едс т ва о т р е зерва за
непредвидени и неотложни разходи, за тази
основна група.
Чл. 6. (1) Механизмът се прилага за всяка
определена в чл. 5, ал. 1 основна група поотделно. Изключение от това правило са случаите,
при които се извършва междинно компенсиране
и/или годишно компенсиране по смисъла на
чл. 7 и 8 от този Механизъм, с цел спазване на
законоустановения принцип в чл. 45, ал. 34 от
ЗЗО и чл. 2, ал. 3 от този Механизъм – пълно
възстановяване на разходите на НЗОК за лекарствени продукти за 2022 г. над определените
целеви средства за лекарствени продукти.
(2) Прилагането на Механизма се извършва
на тримесечие – при надвишаване на условния
бюджет на основна група за тримесечието, и на
годишна база – при надвишаване на годишния
є бюджет, чрез извършване на годишно изравняване за 2022 г.
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(3) За прилагането на Механизма за всяка
основна група и включените в нея лекарствени продукти се извършва в последователност
следното:
1. на базата на годишния бюджет на всяка
основна група Надзорният съвет на НЗОК със
свое решение определя условен бюджет за първо,
второ, трето и четвърто тримесечие на 2022 г.
за основната група:
1.1. условният бюджет за първо тримесечие
на 2022 г. се определя на база бюджета за основната група за 2021 г. при спазване на законоустановеното правило, че за това тримесечие
се прилага Механизмът за 2021 г.;
1.2. за второ, трето и четвърто тримесечие
на 2022 г. условният бюджет за всяка основна
група се определя, като от годишния бюджет
за групата, установен в ЗБНЗОК за 2022 г., се
извади определеният є условен бюджет за първо
тримесечие на 2022 г. и остатъкът се раздели
на три равни части;
2. след изтичане на всяко тримесечие на
2022 г. НЗОК обобщава данните от интегрираната информационна система (ИИС) на НЗОК за
отпуснатите, респективно приложените и отчетените количества от съответните лекарствени
продукти, включени в съответната основна група,
и установява съответната сума, подлежаща на
реимбурсиране от НЗОК, за това тримесечие
(т.е установяват се брутните разходи на НЗОК
за тримесечието за основната група);
3. от сумата по т. 2 (брутните разходи) се
приспада стойността на всички договорени и
дъл ж ими задъл ж ителни отст ъпки, за които
НЗОК е сключила договори за отстъпки (задължителни и доброволни) по чл. 45, ал. 22 от ЗЗО
с ПРУ/УП, при условията и по реда на Наредба
№ 10; в този случай се спазват следните правила:
3.1. за първото тримесечие на 2022 г. се
приспадат:
а) стойността на договорените задължителни
и доброволни отстъпки за 2021 г. в размерите
им към 31.12.2021 г., изчислена съобразно количествата и разходите на НЗОК за лекарствените
продукти за това тримесечие на 2022 г.;
б) стойността на договорените задължителни
и доброволни отстъпки за 2022 г., изчислена
съобразно количествата и разходите на НЗОК
за лекарствените продукти за това тримесечие
на 2022 г. – за лекарствените продукти, които за
първи път през първото тримесечие на 2022 г.
са станали обект на задължителни отстъпки;
4. в резултат от извършването на действията
по т. 1 до т. 3 се формира нетният разход на
НЗОК за съответното тримесечие на 2022 г. за
основната група;
5. нетният разход за съответното тримесечие
на 2022 г. за основната група се съпоставя с
нетния разход на НЗОК за същото тримесечие
на предходната 2021 г. за същата основна група;
6. изчислява се дали е налице общо превишение на нетните разходи на НЗОК за даденото
тримесечие на 2022 г. за основната група, формирани по реда на т. 2 и 3, спрямо условния
бюджет за 2022 г. за това тримесечие за основната група, определен съгласно т. 1;
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7. наличието на превишение е условие за
прилагане на Механизма за основната група;
при основна група, при която нетните разходи
на НЗОК за тримесечието не превишават условния бюджет за тази група, Механизмът не
се прилага за това тримесечие;
8. за нуждите на годишното изравняване
нетният разход за 2022 г. (за четирите тримесечия на 2022 г.) за основната група се съпоставя
с нетния разход на НЗОК за 2021 г. за същата
основна група, за да се установи дали е налице
общо превишение на нетните разходи на НЗОК
за 2022 г. за основната група спрямо годишния
бюджет за 2021 г. за тази група.
(4) За п ри ла га не на Меха н изма сп ря мо
при тежатели те на разрешение за у пот реба,
респективно за определяне на конкретните им
задължения, лекарствените продукти на всеки
един притежател на разрешение за употреба,
включени в основна група, се разделят условно
на две:
1. Подгрупа „Самостоятелни лекарствени
продукти“ (А1, Б1, В1), в която се включват
всички лекарствени продукти на притежателя
на разрешението за употреба, които в ПЛС са
самостоятелни в съответното меж дународно
непатентно наименование (INN) и лекарствена
форма, съгласно групирането на продуктите в
приложение № 1 и приложение №2 на ПЛС (т.е.
при определяне на стойността им, заплащана
от НЗОК – референтната стойност, не участват
лекарствени продукти на други притежатели на
разрешение за употреба). Подгрупата включва
и лекарствените продукти с нови INN, които
НЗОК заплаща за първи път през 2022 г. В рамките на тази подгрупа лекарствените продукти с
увеличени разходи на НЗОК през тримесечието
на 2022 г. спрямо същото тримесечие на 2021 г.
компенсират тези с намалени разходи до момента, в който се установи надвишение по смисъла
на ал. 5, т. 1.2 на разходите на НЗОК, за тази
подгрупа за тримесечието на 2022 г. спрямо
същото тримесечие на 2021 г. Посоченото компенсиране се допуска само и единствено в рамките на подгрупа „Самостоятелни лекарствени
продукти“ на даден притежател. Не се допуска
компенсиране между увеличение и намаление
на разходите на НЗОК за лекарствени продукти
на притежателя, попадащи в различни подгрупи („Самостоятелни лекарствени продукти“ и
„Сборни лекарствени продукти“) в рамките на
основна група, както и попадащи в еднакви или
различни подгрупи в рамките на различни основни групи с изключение на случаите по ал. 7.
2. Подгрупа „Сборни лекарствени продукти“
(А2, Б2, В2), която се формира от:
а) лекарствените продукти на притежателя
на разрешението за употреба, които в ПЛС не
са самостоятелни в съответното международно
непатентно наименование (INN) и лекарствена
форма, т.е. при определяне на стойността им,
заплащана от НЗОК, участват лекарствени продукти и на други притежатели на разрешение
за употреба;
б) лекарствените продукти на притежателя
на разрешението за употреба, които в ПЛС са
групирани в една и съща химико-терапевтична
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подгрупа на АТС класификацията (но принадлежат към различни международни непатентни
наименования), т.е. при определяне на стойността
им, заплащана от НЗОК, участват лекарствени
продукти и на други притежатели на разрешение
за употреба.
3. Несамостоятелните лекарствени продукти
на всеки притежател на разрешение за употреба
и съответните им разходи при прилагане на
Механизма се разглеждат в съответните INN,
към които принадлежат, или в съответните
химико-терапевтични подгрупи.
(5) При установено от НЗОК превишение на
условния бюджет за съответното тримесечие на
2022 г. на основна група лекарствени продукти (А,
Б или В) НЗОК изследва и анализира следното:
1. О т но сно под г ру п и т е „С а мо с т оя т ел н и
лекарствени продукти“ на притежателите на
разрешение за употреба в рамките на основната
група лекарствени продукти:
1.1. Установява всеки притежател на разрешение за употреба със съответната му подгрупа
„Самостоятелни лекарствени продукти“, при
която е налице надвишение на разходите за
първото тримесечие на 2022 г.
1.2. Надвишение на разходите на НЗОК за
подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“
на даден притежател на разрешение за употреба
е налице, когато сумата от нетните разходи на
НЗОК за лекарствените му продукти от тази под
група за тримесечието на 2022 г. (т.е. разходите
на НЗОК, получени след приспадане на всички
договорени – задължителни и/или доброволни и
дължими отстъпки за лекарствените му продукти
от тази подгрупа) надвишава нетните разходи
на НЗОК за аналогичното тримесечие на 2021 г.
за лекарствените му продукти от същия вид
група „Самостоятелни лекарствени продукти“
(независимо дали е налице, или не идентичност
на лекарствените продукти на притежателя на
разрешение за употреба от двете аналогични
групи през сравняваните периоди – тримесечието на 2022 г. и съответното му тримесечие
на предходната 2021 г.).
1.3. На годишна база (и за нуждите на годишното изравняване) надвишение на разходите на
НЗОК за подгрупа „Самостоятелни лекарствени
продукти“ на даден притежател на разрешение
за употреба е налице, когато сумата от нетните
разходи на НЗОК за лекарствените му продукти
от тази подгрупа за 2022 г. надвишава нетните
разходи на НЗОК за 2021 г. за лекарствените му
продукти от същия вид група „Самостоятелни
лекарствени продукти“.
1.4. При извършване на анализ и установяване наличието или липсата на надвишение на
разходите на НЗОК за подгрупа „Самостоятелни
лекарствени продукти“ на даден притежател се
прилагат следните правила:
1.4.1. за лекарствен продукт с нов INN, който НЗОК заплаща за първи път през 2022 г.,
за нуждите на сравняването на разходите през
съответно тримесечие на 2022 г. и 2021 г., респ.
на разходите за цялата 2022 г. спрямо цялата
2021 г., се приема, че разходите на НЗОК за този
продукт за съответното тримесечие на 2021 г.,
респ. за цялата 2021 г., са равни на нула;
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1.4.2. в случай че лекарствен продукт с нов
INN, заплащан със средства от бюджета на
НЗОК за първи път през 2022 г., през 2021 г.
е бил заплащан с публични средства по реда
на Наредба № 2 от 27.03.2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона
за здравето и за реда и условията за тяхното
одобряване, ползване и заплащане, заплатените
през 2021 г. за лекарствения продукт публични
средства не се вземат предвид и не се считат
за разходи на НЗОК за 2021 г. при сравняване
на разходите за относимите периоди;
1.4.3. поради приложимостта на Механизма
за 2021 г. през първото тримесечие на 2022 г.
правилото, установено в т. 3.5.1, буква „б“ от
същия, се прилага спрямо лекарствения продукт
за първото тримесечие на 2022 г., но на годишна
база се извършва изравняване при спазване на
правилото по т. 1.4.2;
1.4.4. при установено надвишение на разходите
на НЗОК за подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ за лекарствените продукти
на един притежател на разрешение за употреба
той или когато е приложимо, негов упълномощен представител възстановява чрез директно
плащане на НЗОК сумата, пропорционална на
участието му в нетния преразход на условния
бюджет за съответното тримесечие на разглежданата основна група (А, Б или В).
2. Относно подгрупите „Сборни лекарствени
продукти“ на притежателите на разрешение за
употреба в рамките на основната група лекарствени продукти:
2.1. Установяват се международните непатентни наименования (INN), към които принадлежат
лекарствени продукти на различни притежатели
на разрешение за употреба и при които INN е
налице надвишение на разходите на НЗОК за
дадено тримесечие на 2022 г.
2.2. Надвишение на разходите за дадено INN
е налице, когато сумата от нетните разходи на
НЗОК за лекарствените продукти в това INN
за тримесечието на 2022 г. надвишава сумата
на нетните разходи на НЗОК за същото INN, за
съответното тримесечие на 2021 г. (независимо
дали е налице, или не идентичност на лекарствените продукти в това INN през сравняваните
периоди от текущата и предходната година).
2.3. При наличие на надвишение в дадено INN
се установяват лекарствените продукти, формирали това надвишение. Всеки от притежателите
на разрешение за употреба на лекарствен/и
продукт/и, формирали това надвишение, възстановява на НЗОК сума, пропорционална на
участието му в надвишението в съответното
INN и на у частието м у в превишението за
основната група, към която принадлежи това
INN. Сумата се възстановява от притежателя
на разрешението за употреба или негов упълномощен представител чрез директно плащане
към НЗОК; за определяне на дължимите суми
по Механизма, както и по Механизма за 2021 г.,
прилаган за първо тримесечие на 2022 г. (сумите за директно възстановяване) от всяко едно
ПРУ с установено надвишение на разходите
за лекарствените му продукти (самостоятелни
и/или сборни) от основна група, се изчисля-
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ва коригиращ коефициент. Този коефициент
представлява съотношението на общата сума
от превишенията на всички ПРУ – „положително нетно надвишение“ спрямо установеното
надвишение на основната група над условния
є бюджет. Дължимата от ПРУ сума е равна на
надвишението му в основната група, умножена
по този коефициент. Коефициентът е един и същ
за всички ПРУ с надвишение за основна група
за дадено тримесечие на 2022 г.
2.4. На годишна база и за нуждите на годишното изравняване се установяват международните непатентни наименования, към които
принадлежат лекарствени продукти на различни
притежатели на разрешение за употреба и при
които INN е налице надвишение на разходите
на НЗОК за цялата 2022 г.
2.5. Годишно надвишение на разходите за
дадено INN е налице, когато сумата от нетните
разходи на НЗОК за лекарствените продукти
в това INN за 2022 г. надвишава сумата на
нетните разходи на НЗОК за същото INN, за
2021 г. За определяне на дължимите суми за
директно възстановяване от притежателите на
разрешенията за употреба на годишна база (за
цялата 2022 г.) се изчислява и прилага годишен
коригиращ коефициент.
(6) При промяна на статута на лекарствен
продукт на притежател на разрешение за употреба в дадено INN (в резултат на включване,
респ. изключване на лекарствени продукти от
съответното приложение на ПЛС) и преминаването им от подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ в подгрупа „Сборни лекарствени
продукти“ през предходната година статутът
на лекарствения продукт се приема за променен считано от първо число на тримесечието,
следващо тримесечието, през което е настъпила
промяната.
(7) В случай че нетният разход на НЗОК за
този INN през тримесечието, от което статутът
на лекарствения продукт е променен, както и
за всяко следващо тримесечие, е по-малък от
нетния разход на НЗОК за съответното тримесечие на 2021 г., притежателят на разрешение
за употреба има право на завишение на нетния
си разход за неговата подгрупа „Самостоятелни
лекарствени продукти“ с 50 % от установеното
намаление в разхода за съответното INN.
(8) В случай че нетният разход на НЗОК за
това INN през тримесечието, от което статутът
на лекарствения продукт е променен, е по-голям от нетния разход на НЗОК за съответното
тримесечие на 2021 г., се прилага редът по ал. 5,
т. 2 за установяване на надвишението и неговото
възстановяване.
(9) При промяна на статута на лекарствен
продукт на притежател на разрешение за употреба в дадено INN (в резултат на включване,
респ. изключване на лекарствени продукти от
съответното приложение на ПЛС) и преминаването им от подгрупа „Сборни лекарствени
продукти“ в подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ през 2021 г. или през 2022 г.,
статутът на лекарствения продукт се приема
за променен считано от първо число на триме-
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сечието, следващо тримесечието, през което е
настъпила промяната. В този случай се прилага
редът по ал. 5, т. 2.
Чл. 7. (1) В случай че общият размер на
бюджетните средства от условните бюджети на
основна група лекарствени продукти за второ
и трето тримесечие на 2022 г. не е достигнат
(т.е. сборът от нетните разходи за основната
група лекарствени продукти за второ и трето
тримесечие на 2022 г. е по-малък от сбора от
условните бюджети на същата основна група за
същите тримесечия на 2022 г.), а при друга/и
основна/и група/и сборът от условните бюджети
за второ и трето тримесечие е превишен, се
извършва междинно компенсиране.
(2) При междинно компенсиране разликата
между общия размер от условните бюджети за
второ и трето тримесечие и нетните разходи на
НЗОК за същите тримесечия за лекарствените
продукти от тази група се компенсира напълно
или частично с превишението на сбора от условните бюджети за посочените тримесечия на
останалата/ите група/групи, при която/които е
установено такова превишение.
(3) Междинното компенсиране за групата/групите с превишение за второ и трето тримесечие
на 2022 г. се извършва с групата/групите, която/
които не е/са достигнала/и сбора от условните
бюджети за същите тримесечия на 2022 г.
(4) Компенсирането е пропорционално на дела
на нетните разходи за второ и трето тримесечие
на 2022 г. на групата/групите с превишение, съотнесен към нетния разход на тази/тези група/
групи за същия период.
(5) Междинното компенсиране се извършва
след изтичане на третото тримесечие на 2022 г.
при окончателното установяване от НЗОК на
брутните и нетните разходи на НЗОК за лекарствените продукти от основните групи за
третото тримесечие на 2022 г.
Чл. 8. (1) На годишна база (преди годишно
изравняване на разходите, респ. на превишенията и надвишенията по смисъла на настоящия
Механизъм) се извършва годишно компенсиране
за цялата 2022 г., на база четирите тримесечия
на 2022 г., при установено недостигане на годишния бюджет на основна/и група/и и установено
превишение на годишния бюджет на друга/и
основна/и група/и.
(2) Недостигане на годишни я бюд жет за
2022 г. за основна група лекарствени продукти
е налице, когато сборът от нетните разходи за
основната група лекарствени продукти за всички
тримесечия на 2022 г. е по-малък от сбора от
условните бюджети на същата основна група
за всички тримесечия на 2022 г.; в случай че
годишният бюджет за 2022 г. на основна група
не е достигнат, разликата (между годишния
бюджет за 2022 г. и нетните разходи на НЗОК за
лекарствените продукти от тази група за 2022 г.)
следва да компенсира превишението на годишния бюджет/годишните бюджети на групата/
групите, при която/които е установено такова.
(3) Годишното компенсиране се извършва
преди годишното изравняване на разходите.
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(4) Годишното компенсиране за групата/
групите с превишение за цялата 2022 г. се извършва с групата/групите, която/които не е/са
достигнали годишния/те си бюджет/и за 2022 г.
(5) Компенсирането е пропорционално на
дела на нетните разходи за цялата 2022 г. на
групата/групите с превишение, съотнесен към
нетния/те разход/и на тази/тези група/групи
за цялата 2022 г.
(6) В резул тат на извършеното годишно
ком пенс и р а не с е и зв ърш в а /т с ъ о т в е т н а /и
корекция/и, където е приложимо, на параметрите на годишните превишения и надвишения
по смисъла на Механизма, както и на сумите за
цялата 2022 г., подлежащи на директни плащания
в полза на НЗОК при прилагането му от отделните притежатели на разрешение за употреба.
Чл. 9. (1) В срок до края на първото тримесечие на 2023 г. НЗОК извършва годишно изравняване за 2022 г. на база четирите тримесечия
на 2022 г., при което:
1. установява наличието и размера на превишението на годишните нетни разходи на НЗОК за
2022 г. за всяка основна група спрямо годишния
є бюджет за 2022 г. и конкретните размери на
превишението на годишна база;
2. НЗОК преизчислява съответните надвишения по смисъла на този Механизъм, както и
дължимите директни плащания към НЗОК от
притежателите на разрешенията за употреба при
условията и по реда на чл. 6, ал. 3 – 9; НЗОК
извършва годишно изравняване при надвишен
или по-малък размер на възстановената сума от
притежателя на разрешение за употреба/негов
упълномощен представител по тримесечия на
2022 г. спрямо общата дължима от него сума
за възстановяване на годишна база (за цялата
2022 г.);
3. в случай че са извършени плащания по
настоящия Механизъм по тримесечия, но в
резултат на преизчисляването НЗОК установи
недължимост на тези плащания или по-малък
размер на дължимите плащания, при съгласие
между НЗОК и притежателя на разрешението
за употреба/негов упълномощен представител
сумите се прихващат с бъдещи изискуеми и
ликвидни парични задължения на притежателя/
негов упълномощен представител към НЗОК,
а при липса на такива или при непостигнато
съгласие – се възстановяват от НЗОК на притежателя/негов упълномощен представител;
4. при установен в резултат на преизчисляването по-голям размер на дължимите директни
плащания същите се заплащат от притежателя
на разрешението за употреба/негов упълномощен
представител на НЗОК в сроковете, установени
в Наредба № 10.
(2) За прилагането на Механизма НЗОК публикува на интернет страницата си информация и
предоставя на притежателите на разрешенията за
употреба или техни упълномощени представители справки съгласно чл. 35 от Наредба № 10 на
база данните от интегрираната информационна
система (ИИС) на НЗОК относно отпуснатите
и отчетените количества лекарствени продукти
и разходите на НЗОК за тях. Данните са формирани на база отчетите на притежателите на
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разрешенията за търговия на дребно с лекарствени продукти (аптеките) – за лекарствените
продукт и от приложение № 1 на ПЛС, и на лечебните заведения – изпълнители на болнична
помощ – за лекарствените продукти от приложение № 2 на ПЛС, заплащани от НЗОК извън
стойността на оказаните медицински услуги.
(3) НЗОК съвместно с организации на притежателите на разрешения за употреба може
да извършва на всяко тримесечие анализ на
изпълнението на Механизма.
(4) Надзорният съвет на НЗОК приема с решение методика за прилагането на Механизма,
която се обнародва в „Държавен вестник“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) На основание § 4 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на
Национа лната здравноосиг у рителна каса за
2021 г. (ДВ, бр. 8 от 28.01.2022 г.) за периода
1.01.2022 – 31.03.2022 г. (първото тримесечие на
2022 г.) се прилагат:
1. Механизмът, гарантиращ предвидимост
и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2021 г.,
приет с Решение № РД-НС-04-3 от 12.01.2021 г.
на Надзорния съвет на НЗОК (ДВ, бр. 11 от
9.02.2021 г.);
2. отстъпките за 2021 г.
(2) Механизмът за 2021 г. се прилага при
определяне на:
а) превишението по смисъла на Механизма
за 2021 г. на условните бюджети на основните
групи лекарствени продукти, определени с решение на Надзорния съвет на НЗОК;
б) надвишенията по смисъла на Механизма
за 2021 г. на съответните подгрупи лекарствени
продукти;
в) сумите, подлежащи на директно възстановяване от ПРУ/техни УП при прилагането на
Механизма за 2021 г., за първото тримесечие
на 2022 г.
(3) При прилагане на Механизма за 2021 г.
за първото тримесечие на 2022 г. за нуждите
на определяне на нетните разходи на НЗОК за
лекарствените продукти се прилагат отстъпките
(задължителни и доброволни), договорени между
НЗОК и ПРУ/УП, валидни и в размерите им
към 31.12.2021 г.
(4) В случай че през първото тримесечие на
2022 г. за лекарствени продукти са отпаднали
условията по чл. 45, ал. 10 или 21 от ЗЗО да
бъдат обект на задължителна отстъпка, при
прилагането на Механизма за 2021 г. за първото
тримесечие на 2022 г. от брутните разходи на
НЗОК за тези продукти се приспадат договорените за 2021 г. отстъпки в размерите им, актуални към 31.12.2021 г., които са приложими за
периода от 1.01.2022 г. до датата на отпадането
на съответната отстъпка.
(5) В случай че през първото тримесечие на
2022 г. лекарствени продукти са станали обект на
задължително договаряне на отстъпки съгласно
условията по чл. 45, ал. 10 или 21 от ЗЗО, а през
2021 г. не са били обект на задължителни от-
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стъпки, или лекарствените продукти не са били
включени в приложение № 1 и/или приложение
№ 2 на ПЛС и не са били реимбурсирани от
НЗОК, договорените задължителни и доброволни отстъпки за 2022 г. се вземат предвид
при прилагането на Механизма за 2021 г. за
първото тримесечие на 2022 г. и се приспадат
от брутните разходи на НЗОК за тези продукти
за първото тримесечие на 2022 г.
(6) На основание § 5 от Закона за прилагане
на разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г., Закона за
бюджета на държавното обществено осигуряване
за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. и във
връзка с обявената през първото тримесечие
на 2022 г. извънредна епидемична обстановка
поради епидемично разпространение на заразна болест COVID-19, за първото тримесечие
на 2022 г. сп рямо лекарст вени те п род у к т и,
получени от човешка плазма или от човешка
кръв – имуноглобулини, включени в приложение
№ 1 и/или в приложение № 2 на ПЛС и заплащани от НЗОК, не се прилага механизмът по
чл. 45, ал. 31 от ЗЗО (т.е. не се прилага както
Механизмът за 2021 г., така и този Механизъм
за 2022 г.). При прилагането на Механизма за
2021 г. за първото тримесечие на 2022 г. спрямо
всички останали лекарствени продукти извън
посочените са валидни установените в него правила, свързани с изключването на лекарствени
продукти от обхвата му.
§ 2. Настоящият Механизъм се приема от
Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса на основание чл. 15, ал. 1, т. 4а,
чл. 45, ал. 31 от ЗЗО и в сроковете по § 17 от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗБНЗОК за 2022 г.
§ 3. Механизмът влиза в сила от 1.04.2022 г.
§ 4. След приемане на Механизма с решение
на НС на НЗОК на основание чл. 45, ал. 31, изречение последно от ЗЗО управителят на НЗОК
обнародва акта в „Държавен вестник“.
2129
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-28
от 18 март 2022 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 4а и чл. 45,
ал. 31 от Закона за здравното осигуряване и
§ 17 от Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2022 г. (ДВ, бр. 18
от 4.03.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.) във връзка с
докладна записка квх. № НС-01-00-47/14.03.2022 г.
от управителя на НЗОК Надзорният съвет реши:
1. Приема Методика за прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост
на бюджета на НЗОК за 2022 г. за лекарствените
продукти, заплащани напълно или частично от
бюджета на НЗОК.
2. Методиката по т. 1 влиза в сила от 1.01.2022 г.
3. Методиката по т. 1 е приета в съответствие
с разпоредбите на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
за 2022 г., приет с Решение № РД-НС-04-27 от
18.03.2022 г. на Надзорния съвет на НЗОК.
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4. В изпълнение на чл. 45, ал. 31 от ЗЗО след
приемане на Методиката по т. 1 управителят на
НЗОК следва да я обнародва в „Държавен вестник“.
Председател на Надзорния съвет:
В. Пандов
Методика зa прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета
на НЗОК за 2022 г. за лекарствените продукти,
заплащани напълно или частично от бюджета
на НЗОК
I. Основание
Настоящата методика се приема на основание
чл. 15, ал. 1, т. 4а и чл. 45, ал. 31 от Закона за
здравното осигуряване (ЗЗО) за прилагане на
Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2022 г. (приет с
Решение на Надзорния съвет на НЗОК № РДНС-04-27 от 18.03.2022 г.).
В настоящата методика Механизмът, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета
на НЗОК за 2022 г., е наричан за краткост „Механизмът за 2022 г.“.
Настоящата методика се основава на относимата законодателна уредба, както и на принципите и правилата, установени в Механизма за
2022 г. Целта на методиката е да детайлизира
правилата с оглед правилното и законосъобразно
практическо прилагане на Механизма за 2022 г.
и на сключените между НЗОК и ПРУ/техни УП
договори за 2022 г. за прилагането му.
II. Съдържание
Методиката съдържа:
1. годишните бюджети за 2022 г. на всяка
основна група лекарствени продукти по чл. 5,
ал. 1 от Механизма за 2022 г., които бюджети
са определени с решение на Надзорния съвет
на НЗОК, и условните бюджети за второ, трето
и четвърто тримесечие на 2022 г. за всяка една
основна група лекарствени продукти, начин на
формирането им; условният бюджет за първо
тримесечие на 2022 г. се формира на база бюджета за основната група за 2021 г. при спазване на законоустановеното правило, че за това
тримесечие се прилага Механизмът за 2021 г.;
2. правила при изготвяне на:
2.1. информацията за 2022 г., която НЗОК
публикува на официалната си интернет страница
във връзка с прилагане на Механизма за 2022 г.;
2.2. информацията, която НЗОК предоставя на
всеки ПРУ/негов УП във връзка с прилагане на
Механизма за 2022 г. и индивидуалните справки
за надвишението на разходите за съответните
подгрупи лекарствени продукти на ПРУ от всяка
основна група, както и за размера на конкретните
суми, подлежащи на директно плащане на НЗОК
(при наличие на установени превишения, респ.
надвишения на съответните разходи);
3. алгоритмите за:
3.1. установяване и определяне на надвишението на разходите за съответните подгрупи
лекарствени продукти на ПРУ от всяка основна
група, при която е установено общо превишение
на нетните разходи на НЗОК за даденото три-
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месечие на 2022 г. за основната група, спрямо
условния бюджет за това тримесечие за основната група;
3.2. установяване и определяне на размера
на конкретните суми, подлежащи на директно
плащане на НЗОК за съответни лекарствени
продукти на ПРУ;
3.3. извършване на меж динно и годишно
компенсиране съгласно чл. 7 и 8 от Механизма
за 2022 г. при установено недостигане на годишния бюджет на основна/и група/и и установено
превишение на годишния бюджет на друга/и
основна/и група/и;
3.4. извършване на годишно изравняване.
Горепосочени те а лгори т ми – част от съдържанието на тази методика, са изготвени в
съответствие със:
· Закона за здравното осигуряване (чл. 45,
ал. 31 – 34);
· Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. (ДВ,
бр. 18 от 4.03.2022 г.);
· Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда,
механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени
продукти, медицински изделия и на диетични
храни за специални медицински цели, договаряне
на отстъпки и възстановяване на превишените
средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на
НЗОК (Наредба № 10) – глава пета (чл. 34 – 37);
· Механизма за 2022 г.;
· § 4 и 5 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за прилагане на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване
за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2021 г.
Алгоритмите се основават на принципите
и целите, залегнали в посочените нормативни
актове – притежателите на разрешенията за
употреба на лекарствените продукти, реимбурсирани напълно или частично от НЗОК, да
възстановяват превишените средства, установени
при прилагане на Механизма. Възстановяването е в пълен размер на разходите на НЗОК за
лекарствени продукти над определените целеви
средства в закона за бюджета на НЗОК за съответната година.
За всяка от основните групи лекарствени
продукти средствата за здравноосигурителни
плащания, установени в ЗБНЗОК за 2022 г.,
формират нейния годишен бюджет.
В случай че на основание чл. 115, ал. 2 от
Закона за публичните финанси (ЗПФ) Надзорният
съвет на НЗОК одобри компенсирани промени
между показателите по бюджета на НЗОК за
2022 г. за основните групи лекарствени продукти,
годишният бюджет за 2022 г. за всяка от тях се
формира от средствата за здравноосигурителни
плащания, определени за 2022 г. за основната
група, след извършените компенсирани промени.
При решение на Надзорния съвет на НЗОК
по чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗЗО за използване на
средства от резерва на НЗОК за всяка от основните група лекарствени продукти се определя
годишен бюджет, който се формира като сбор от:
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1. средствата за здравноосигурителни плащания за основната група (определени в ЗБНЗОК
за 2022 г.) (в решението на Надзорния съвет на
НЗОК за извършване на компенсирани промени), и
2. определените средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи за тази основна
група.
Съгласно посочената нормативна у редба,
отнесена към 2022 г., чрез прилагане на Механизма следва да се възстановят в пълен размер
разходите на НЗОК за 2022 г. за лекарствени
продукти над определените в ЗБНЗОК за 2022 г.
целеви средства за календарната 2022 г. за лекарствени продукти.
В този смисъл Механизмът за 2022 г. и съответните алгоритми в настоящата методика,
в т.ч. и:
– диференцирането на подгрупите;
– определяне на размера на конкретните суми,
подлежащи на директно плащане на НЗОК при
установено надвишение,
се прилагат спрямо всеки ПРУ и лекарствените продукти, на които същият е притежател
на разрешенията за употреба.
Механизмът за 2022 г., респ. алгоритмите
за изчисляване на надвишенията и дължимите
суми, не се прилага общо спрямо:
– две или повече ПРУ, представлявани от
един и същи упълномощен представител или
спрямо ПРУ, които са свързани лица по смисъла
на Търговския закон или съгласно законодателството на държавата, в която са регистрирани – държава – членка на Европейския съюз,
или държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;
– лекарствените продукти на тези ПРУ и
общите разходи на НЗОК за тях от съответните
основни групи.
Като компенсаторна мярка по смисъла на § 1,
т. 29 от допълнителните разпоредби на Закона
за здравното осигуряване (ЗЗО) Механизмът се
прилага:
– текущо – за второ, трето и/или четвърто
тримесечие на 2022 г. – при превишаване на
условния/те бюджет/и, определен/и съгласно
чл. 1, ал. 1 от Механизма;
– н а г о д и ш н а б а з а (з а к а л е н д а р н а т а
2022 г.) – Механизмът се прилага в съвкупност
с Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2021 г. (ДВ,
бр. 11 от 9.02.2021 г.) (Механизма за 2021 г.),
приложим за първо тримесечие на 2022 г.
Методиката е приложима за периода, за който е приложим и Механизмът за 2022 г., вкл. и
при извършване на годишното изравняване на
дължимите директни плащания по Механизма
за 2022 г., в срока до края на първото тримесечие на 2023 г.
ІІІ. Годишни бюджети за 2022 г. на всяка
основна група лекарствени продукти и условни
бюджети по тримесечия на 2022 г. за всяка
основна група лекарствени продукти
1. Основни групи лекарствени продукти:
Съгласно чл. 5, ал. 1 от Механизма за 2022 г.
основни групи лекарствени продукти съгласно
диференцирането на лекарствените продукти и
средствата за здравноосигурителни плащания
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за тях в Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2022 г. (ЗБНЗОК
за 2022 г.) са:
а) основна група „А“ (регламентирана в чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.5.3.1 от ЗБНЗОК за 2022 г.), формирана от лекарствените продукти за домашно
лечение на територията на страната, назначавани
с протокол, за които се извършва експертиза;
б) основна група „Б“ (регламентирана в чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.5.3.2 от ЗБНЗОК за 2022 г.), формирана от лекарствените продукти за домашно
лечение на територията на страната, извън тези
от основна група „А“;
в) основна група „В“ (регламентирана в чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.5.4 от ЗБНЗОК за 2021 г.), формирана от лекарствените продукти, предназначени
за лечение на злокачествени заболявания, и лекарствените продукти при животозастрашаващи
кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни
интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК, които лекарствени продукти НЗОК заплаща в болничната
медицинска помощ, извън стойността на оказаните медицински услуги.
2. Годишни и тримесечни условни бюджети
за всяка основна група лекарствени продукти,
начин на формирането им:
Съгласно чл. 1, ал. 1 от Механизма за 2022 г.
за целите на прилагане на Механизма за всяка
една основна група лекарствени продукти се
определя годишен бюджет за 2022 г. Годишните
бюджети за 2022 г. на всяка една основна група
лекарствени продукти се определят с решение на
Надзорния съвет на НЗОК съобразно правилата,
установени в чл. 5 от Механизма за 2022 г.
В изпълнение на чл. 6 от Механизма за 2022 г.
Надзорният съвет на НЗОК със свое Решение
№ РД-НС-04-39 от 28.03.2022 г. е определил годишните (за 2022 г.) бюджети за всяка основна
група лекарствени продукти.
На основание свое Решение № РД-НС-04-39 от
28.03.2022 г. НС на НЗОК е определил и условните
бюджети за всяко тримесечие на 2022 г.:
· условният бюджет за първо тримесечие на
2022 г. е на база бюджета за основната група
за 2021 г. при спазване на законоустановеното
правило, че за това тримесечие се прилага Механизмът за 2021 г.; условните бюджети за първо
тримесечие на 2022 г. на всяка една основна група
лекарствени продукти, определени в Закона за
бюджета на НЗОК за 2021 г., се равняват на определените с Решение на Надзорния съвет на НЗОК
№ РД-НС-04-113 от 7.10.2021 г. условни бюджети
за трето, респективно за четвърто тримесечие
на 2021 г., по реда на „Механизъм, гарантиращ
предвидимост и устойчивост на бюджета на
НЗОК, приложим за 2021 г. за лекарствените
продукти, заплащани напълно или частично от
НЗОК“, приет с Решение на Надзорния съвет на
НЗОК № РД-НС-04-3 от 12.01.2021 г.;
· за второ, трето и четвърто тримесечие на
2022 г. условният бюджет за всяка основна група
се определя, като от годишния бюджет за групата,
установен в ЗБНЗОК за 2022 г., e изваден определеният є условен бюджет за първо тримесечие на
2022 г. и остатъкът е разделен на три равни части;
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Основна група
лекарствени
продукти (ЛП)

Годишен бюджет
за прилагане
на Механизъм,
гарантиращ
предвидимост
и устойчивост
на бюджета на
НЗОК за 2022 г.

Условен бюджет
за основната
група за първо
тримесечие на
2022 г. съгласно
Решение на НС
на НЗОК
№ РД-НС-04-39 от
28.03.2022 г.

Условен
бюджет за
основната
група за
второ
тримесечие
на 2022 г.

Условен
бюджет за
основната
група за трето
тримесечие на
2022 г.

Средства за ЛП
основна група А

519 789 800

126 000 000

131 263 267

131 263 267

131 263 266

Средства за ЛП
основна група Б

302 100 000

76 704 185

75 131 938

75 131 938

75 131 939

Средства за ЛП
основна група В

632 583 600

145 500 000

162 361 200

162 361 200

162 361 200

ІV. Съдържание и срокове за публикуване на
информация и за предоставяне на индивидуални
справки на ПРУ/техни УП в изпълнение на чл. 9,
ал. 2 от Механизма за 2022 г.
За прилагане на Механизма за 2022 г. НЗОК
публикува на интернет страницата си информация, изготвена на база данни от интегрираната
информационна система на НЗОК, и предоставя
индивидуални справки на ПРУ/техните У П,
както следва:
1. В 30-дневен срок от изтичане на всяко тримесечие на 2022 г. НЗОК публикува на интернет
страницата си:
1.1. брутни разходи на НЗОК за тримесечието за отпуснатите, респ. приложени и отчетени
количества лекарствени продукти за всяка от
основните групи лекарствени продукти по международни непатентни наименования и търговски
наименования;
1.2. общ нетен разход (след приспадане на
договорените задължителни и доброволни отстъпки) на НЗОК за тримесечието за всяка от
основните групи лекарствени продукти;
1.3. стойност на превишението или недостигането на условния бюджет за тримесечието за
всяка от основните групи лекарствени продукти.
2. НЗОК публикува на интернет страницата си:
2.1. информация за извършено междинно компенсиране съгласно чл. 7 от Механизма за 2022 г.,
както и коригирана стойност на превишението на
сбора от условните бюджети на основна/и група/и
за II и III тримесечие на 2022 г. в 30-дневен срок
от изтичане на III тримесечие на 2022 г.;
2.2. информация за извършено годишно компенсиране съгласно чл. 8 от Механизма за 2022 г.,
както и коригирана стойност на превишението
на сбора от условните бюджети на основна/и
група/и за цялата 2022 г. в срок до края на първото тримесечие на 2023 г.
3. В 30-дневен срок от изтичане на всяко тримесечие НЗОК предоставя на ПРУ/УП следната
информация:
3.1. нетни разходи на НЗОК (след приспадане
на договорените задължителни и доброволни отстъпки) за това тримесечие за отпуснатите, респ.
приложени и отчетени количества лекарствени
продукти на притежателя на разрешението за

Условен
бюджет за
основната група
за четвърто
тримесечие на
2022 г.

употреба за всяка от основните групи лекарствени продукти, по международни непатентни
наименования и търговски наименования, брой
опаковки и реимбурсни суми;
3.2. подгрупите лекарствени продукти на притежателя на разрешението за употреба от всяка
основна група, при които подгрупи е установено
надвишение на разходите на НЗОК съгласно
Механизма;
3.3. справка със стойност на надвишението за
всяка подгрупа и размера на конкретните суми,
подлежащи на възстановяване на НЗОК.
В случай на извършено междинно компенсиране съгласно Механизма за второ и трето
тримесечие на 2022 г., както и при извършено
годишно компенсиране за цялата 2022 г., към
справката по т. 3.3 се прилага и справка с корек
ция на сумите, подлежащи на възстановяване
на НЗОК.
В срок до края на първото тримесечие на
2023 г. НЗОК предоставя на ПРУ/УП справка
относно извършеното годишно изравняване, в
т. ч. и извършеното годишно компенсиране по
Механизма – при надвишен или по-малък размер
на възстановената сума от ПРУ/УП по тримесечията на 2022 г. спрямо общата дължима от
него сума за директно възстановяване за 2022 г.
В справката се отразява съответна корекция на
сумата, подлежаща на възстановяване на НЗОК,
за цялата 2022 г.
Информацията и индивидуалните справки
по предходните алинеи, както и изчисляване
на дължимите суми, подлежащи на директно
плащане на НЗОК, се изготвят:
1. на база данни от интегрираната информационна система на НЗОК за отпуснати, респ.
приложени и отчетени към НЗОК лекарствени
продукти за относимите периоди;
2. съгласно Механизма за 2022 г. и настоящата
методика.
Горепосочената информация се публикува
на интернет страницата на НЗОК – www.nhif.bg,
линк „Начало“, подлинк „Лекарства, медицински изделия и храни“/„Лекарствени продукти“/
„За партньорите на НЗОК“/„За притежателите
на разрешения за употреба на лекарствените
продукти“.
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При определяне на нетни разходи на НЗОК
за съответни лекарствени продукти за даден
относим период (за 2021 г. и 2022 г. или за техни
тримесечия):
– се приспадат всички договорени и дължими задължителни отстъпки, за които НЗОК е
сключила договори за отстъпки (задължителни
и доброволни) по чл. 45, ал. 22 от ЗЗО с притежателите на разрешенията за употреба или техни
упълномощени представители, при условията
и по реда на Наредба № 10. В този случай се
спазват следните правила:
За първото тримесечие на 2022 г. се приспадат:
а) стойността на договорените задължителни
и доброволни отстъпки за 2021 г. в размерите
им към 31.12.2021 г., изчислена съобразно количествата и разходите на НЗОК за лекарствените
продукти за това тримесечие на 2022 г.;
б) стойността на договорените задължителни
и доброволни отстъпки за 2022 г., изчислена
съобразно количествата и разходите на НЗОК
за лекарствените продукти за това тримесечие
на 2022 г. – за лекарствените продукти, които за
първи път през първото тримесечие на 2022 г.
са станали обект на задължителни отстъпки;
– не се приспадат извършените или дължими директни плащания от ПРУ/УП на НЗОК
по Механизма, гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим
през 2021 г., респ. извършените или дължими
директни плащания от ПРУ/УП на НЗОК по
Механизма за 2022 г.
V. Алгоритъм на изчисляване на надвишението
на разходите за съответните подгрупи лекарствени
продукти на ПРУ от всяка основна група, както
и за размера на конкретните суми, подлежащи
на директно плащане на НЗОК
За всяка основна група лекарствени продук
ти – А, Б и В, е формиран условен бюджет за
2022 г., посочен в т. III от настоящата методика.
· Нетен разход за второ, трето и четвърто
тримесечие на 2022 г. за основна група лекарствени продукти
След приключване на второ, трето и четвърто
тримесечие на 2022 г. НЗОК обобщава данните
за отпуснатите, респ. приложени и отчетени
количества лекарствени продукти, включени в
основната група, и съответната сума, подлежаща
на реимбурсиране от НЗОК, за това тримесечие.
От тази сума се приспадат всички договорени
и дължими отстъпки за това тримесечие на
2022 г. (задължителни и доброволни отстъпки).
Така се формира нетният разход за съответното
тримесечие на текущата година за основната
група – НР трим А/Б/В.
· Общо превишение на нетните разходи в
основната група
Изчислява се дали е налице общо превишение/намаление на нетните разходи на НЗОК
спрямо условния бюджет за второ, трето и четвърто тримесечие на 2022 г. за основната група.
Наличието на превишение е условие за прилагане на Механизма за основната група – ΔБ А/Б/В.
Б трим А/Б/В - НР трим А/Б/В= ΔБ А/Б/В

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9   

Наличието на общо превишение на нетните
разходи на НЗОК за даденото тримесечие за
основната група спрямо условния бюджет за
същото тримесечие за тази група е условие
за прилагане на Механизма за 2022 г. за тази
основна група.
При основна група, при която нетните разходи
на НЗОК за второ, трето и четвърто тримесечие
на 2022 г. не превишават условния бюджет за
тази група, Механизмът не се задейства за това
тримесечие.
· Надвишение/ръст на ПРУ в съответната
основна група лекарствени продукти
При установено oбщо превишение на нетните
разходи на НЗОК спрямо условния бюджет за
второ, трето и четвърто тримесечие на 2022 г.
на която и да е от основните групи (А, Б или
В) НЗОК установява всеки притежател на разрешение за употреба (ПРУ) със съответното му
надвишение в дадена основна група.
За определяне на надвишението/ръста на ПРУ
(Δ ПРУА/Б/В) в дадена основна група е необходимо:
– Установяване на подгрупа „Самостоятелни
лекарствени продукти“ и подгрупа „Сборни лекарствени продукти“ във всяка основна група.
– Самостоятелни лекарствени продукти са
тези, които са сами в съответните международни непатентни наименования (INN) (т. е.
при определяне на стойността им, заплащана
от НЗОК, не участват лекарствени продукти на
други притежатели на разрешение за употреба).
– Сборни лекарствени продукти са тези, които при определяне на стойността, заплащана
от НЗОК, участват лекарствени продукти и на
други притежатели на разрешение за употреба.
При промяна на статута на лекарствен продукт в дадено INN (в резултат на изменения
и допълнения в ПЛС) и преминаването му от
подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“
в подгрупа „Сборни лекарствени продукти“ или
обратното статутът на лекарствения продукт се
приема за променен считано от първо число
на тримесечието, следващо тримесечието, през
което е настъпила промяната.
Надвишението/ръстът на ПРУ в дадена основна група е равно на ръста на ПРУ в подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ и
ръста на ПРУ в подгрупа „Сборни лекарствени
продукти“.
Δ ПРУА/Б/В = Δ ПРУ С + Δ ПРУ СБ
1. Надвишение/ръст на ПРУ в подгрупа самостоятелни в дадена основна група, в която е
установено надвишение – Δ ПРУ С.
Надвишение на разходите за съответната
подгрупа „Самостоятелни лекарствени продук
ти“ на даден притежател на разрешение за
употреба е налице, когато сумата от нетните
разходи на НЗОК за лекарствените му продукти
от тази подгрупа за тримесечието на 2022 г.,
след приспадане на всички договорени и дължими отстъпки, надвишава нетните разходи на
НЗОК за аналогичното множество лекарствени
продукти за същото тримесечие на 2021 г. (независимо дали е налице, или не идентичност
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на лекарствените продукти в тази подгрупа на
притежателя на разрешение за употреба през
сравняваните периоди – текущата и предходната
година) след приспадане на всички договорени
и дължими отстъпки.
При извършване на анализ и установяване
наличието или липсата на надвишение в подгрупа
„Самостоятелни лекарствени продукти“ се спазват
следните правила:
– Подгрупата включва всички лекарствени
продукти, сами в съответните INN, в т. ч. и
тези лекарствени продукти с нови INN, които
НЗОК заплаща за първи път през 2022 г.
– В рамките на тази подгрупа лекарствените продукти с увеличени разходи на НЗОК
през тримесечието на 2022 г. спрямо същото
тримесечие на 2021 г. компенсират тези с намалени разходи до момента, в който се установи
надвишение по смисъла на чл. 6, ал. 5, т. 1 от
Механизма за 2022 г. на разходите на НЗОК, за
тази подгрупа за тримесечието на 2022 г. спрямо
същото тримесечие на 2021 г. Посоченото компенсиране се допуска само и единствено в рамките на подгрупа „Самостоятелни лекарствени
продукти“ на даден притежател. Не се допуска
компенсиране между увеличение и намаление
на разходите на НЗОК за лекарствени продукти
на притежателя, попадащи в различни подгрупи („Самостоятелни лекарствени продукти“ и
„Сборни лекарствени продукти“) в рамките на
основна група, както и попадащи в еднакви
или различни подгрупи в рамките на различни
основни групи, с изключение на случаите по
чл. 6, ал. 7 от Механизма за 2022 г.
– За лекарствен продукт с ново INN, който
НЗОК заплаща за първи път през 2022 г., за
нуждите на сравняването на разходите през
съответно тримесечие на 2022 г. и 2021 г., респ.
на разходите за цялата 2022 г. спрямо цялата
2021 г., се приема, че разходите на НЗОК за този
продукт за съответното тримесечие на 2021 г.,
респ. за цялата 2021 г., са равни на нула.
– В случай че нетният разход на НЗОК за
INN през тримесечието на 2022 г., от което
статутът на лекарствения продукт е променен
от „Самостоятелни лекарствени продукти“ на
„Сборни лекарствени продукти“, както и за всяко
следващо тримесечие на 2022 г., е по-малък от
нетния разход на НЗОК за същото тримесечие
на предходната година, притежателят на разрешение за употреба има право на завишение
на нетния си разход за неговата подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ с 50 %
от установеното намаление в разхода за INN.
Това правило се прилага за всяко тримесечие
на 2022 г., при което е налице намаление на
нетния разход за INN спрямо същия разход за
аналогичното тримесечие на 2021 г.
2. На двишение/ръст на ПРУ в подг ру па
„Сборни лекарствени продукти“ в дадена основна
група, в която е установено надвишение – Δ ПРУ СБ.
– Установяват се международните непатентни
наименования (INN) в подгрупа „Сборни лекарствени продукти“ с надвишение на разходите на
НЗОК за дадено тримесечие на текущата година.
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– Надвишение на разходите за дадено INN
е налице, когато сумата от нетните разходи на
НЗОК за лекарствените продукти в това INN
за тримесечието на текущата година надвишава
сумата на нетните разходи на НЗОК за същото
INN, за същото тримесечие на предходната
година (независимо да ли е на лице, или не
идентичност на лекарствените продукти в това
INN през сравняваните периоди – текущата и
предходната година).
– При наличие на надвишение в дадено INN
се установяват притежателите, формирали това
надвишение – ΔПРУ СБINN1.
– Надвишението/ръстът на ПРУ в подгрупа
„Сборни лекарствени продукти“ в дадена основна
група е сборът от надвишенията на ПРУ във
всяко INN с надвишение, в което ПРУ участва.
Δ ПРУ СБ = Δ ПРУСБINN1 + Δ ПРУСБINN2+ Δ ПРУСБINN3+......
Δ ПРУСБINNn
Δ П РУ
където

СБ

I N N1

=П Р П РУ I N N1*ΔIN N1/ ∑П РП РУ I N N1 ,

ΔINN1 – ръст в INN1,
ПРПРУ INN1 – положителен ръст на ПРУ в INN1,
∑ПРПРУ INN1 – сбор от положителните надвишения на всички ПРУ в INN1.
– В рамките на подгрупа „Сборни лекарствени
продукти“ не се допуска компенсиране между INN
с увеличени разходи и INN с намалени разходи.
· Дължимо плащане от всеки ПРУ, участвал в
превишението в дадена основна група – ДП ПРУA/Б/В
ПРУ възстановява на НЗОК сума, пропорционална на участието му в превишението:
ДП ПРУA/Б/В = Δ ПРУА/Б/В * ΔБ А/Б/В/ ∑(Δ ПРУ1А/Б/В +
Δ ПРУ2А/Б/В + ...........+Δ ПРУnА/Б/В),
където
∑( Δ ПРУ1А/Б/В + Δ ПРУ2А/Б/В + ...........+Δ

)e

ПРУnА/Б/В

общото превишение на ПРУ, участвали в ръста
на основната група.
Тази сума следва да се възстанови от притежател я на разрешение за у пот реба/негов
у п ъ л номощен п редс та ви т ел на НЗОК ч рез
директно плащане.
Общата сума на възстановяване от всички
ПРУ е равна на превишението на бюджета на
НЗОК за даденото тримесечие за основната
група.
За определяне на дължимите суми по Механизма (сумата за възстановяване) от всяко едно
ПРУ с установено надвишение на разходите
за лекарствените му продукти (самостоятелни
и/или сборни) от основна група се изчислява коригиращ коефициент. Този коефициент
представлява съотношението на общата сума
от превишенията на всички ПРУ – „положително нетно надвишение“ спрямо установеното
надвишение на основната група над условния
є бюджет. Дължимата от ПРУ сума е равна на
надвишението му в основната група, умножена
по този коефициент. Коефициентът е един и
същ за всички ПРУ с надвишение за основна
група за дадено тримесечие на 2022 г.
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VІ. Алгоритъм за извършване на междинно
и годишно компенсиране съгласно чл. 7 и 8 от
Механизма за 2022 г. при установено недостигане на годишния бюджет на основна/и група/и и
установено превишение на годишния бюджет на
друга/и основна/и група/и
В случай че сборът от условните бюджети на
основна група лекарствени продукти за второ
и трето тримесечие на 2022 г. не е достигнат
(т. е. сборът от нетните разходи за основната
група лекарствени продукти за второ и трето
тримесечие на 2022 г. е по-малък от сбора от
условните бюджети на същата основна група
за второ и трето тримесечие на 2022 г.), а при
друга/и основна/и група/и сборът от условните
бюджети за същите тримесечия е превишен, се
извършва междинно компенсиране. При междинно компенсиране разликата между сбора
от условните бюджети за второ и трето тримесечие и нетните разходи на НЗОК за същите
тримесечия за лекарствените продукти от тази
група се компенсира напълно или частично с
превишението на сбора от условните бюджети
за същите тримесечия на останалата/ите група/
групи, при която/които е установено такова
превишение.
Междинното компенсиране за групата/групите с превишение за второ и трето тримесечие
на 2022 г. се извършва с групата/групите, която/
които не е/са достигнала/и сбора от условните бюджети за второ и трето тримесечие на
2022 г. Компенсирането е пропорционално на
дела на нетните разходи на групата/групите с
превишение, съотнесен към разхода на тази/
тези група/групи.
Междинното компенсиране се извършва след
изтичане на III тримесечие на 2022 г., т. е. след
изтичане на деветмесечието на 2022 г.
На годишна база (при годишно изравняване
на разходите, респ. на превишенията и надвишенията по смисъла на Механизма) се извършва
годишно компенсиране за цялата 2022 г. при
установено недостигане на годишния бюджет на
основна/и група/и и установено превишение на
годишния бюджет на друга/и основна/и група/и.
Недостигане на годишния бюджет за 2022 г.
за основна група лекарствени продукти е налице, когато сборът от нетните разходи за основната група лекарствени продукти за четирите
тримесечия на 2022 г. е по-малък от сбора от
условните бюджети на същата основна група
за четирите тримесечия на 2022 г.
Годишното компенсиране се извършва непосредствено преди годишното изравняване на
разходите в срок до края на първото тримесечие
на следващата календарна година (т. е. след
установяването на годишна база на съответните
превишения и надвишения по смисъла на Механизма, както и установяване на годишните
дъл ж ими су ми за директно възстановяване
от отделните притежатели на разрешение за
употреба).
Годишното компенсиране за групата/групите
с превишение за цялата 2022 г. се извършва с
групата/групите, която/които не е/са достигнали
годишния/те си бюджет/и за 2022 г. Компенси-
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рането е пропорционално на дела на нетните
разходи на групата/групите с превишение, съотнесен към разхода на тази/тези група/групи. В
резултат на извършеното годишно компенсиране
се извършва корекция там, където е приложимо,
на параметрите на годишните превишения и
надвишения по смисъла на Механизма, както и на сумите за цялата 2022 г., подлежащи
на директни плащания в полза на НЗОК при
прилагането му от отделните притежатели на
разрешение за употреба.
VІІ. Годишно изравняване
На годишна база (за календарната 2022 г.)
Механизмът се прилага в съвкупност с Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост
на бюджета на НЗОК за 2021 г. (ДВ, бр. 11 от
9.02.2021 г.) (Механизма за 2021 г.), приложим
за първо тримесечие на 2022 г., и определените
от Надзорния съвет на НЗОК условни бюджети на групите лекарствени продукти за първо
тримесечие на 2022 г.
В тримесечен срок от изтичане на 2022 г.
НЗОК извършва годишно изравняване на възстановените по тримесечия превишени средства
от притежателите на разрешенията за употреба
или техни упълномощени представители спрямо
общото годишно превишение на определените
целеви средства в Закона за бюджета на НЗОК
за 2022 г. при условия и по ред, установени в
Механизма.
Установяват се наличието и размерът на
превишението на годишните нетни разходи на
НЗОК за 2022 г. за всяка основна група спрямо
годишния є бюджет за 2022 г. и конкретните
размери на превишението на годишна база.
НЗОК преизчислява съответните надвишения
по смисъла на Механизма, както и дължимите
директни плащания към НЗОК от притежателите на разрешенията за употреба. НЗОК
извършва годишно изравняване при надвишен
или по-малък размер на възстановената сума от
притежателя на разрешение за употреба/негов
упълномощен представител по тримесечия на
2022 г. спрямо общата дължима от него сума
за възстановяване на годишна база (за цялата
2022 г.).
В слу чай че са извършени плащани я по
тримесечия, но в резултат на преизчисляването
НЗОК установи недължимост на тези плащания
или по-малък размер на дължимите плащания,
при съгласие между НЗОК и притежателя на
разрешението за употреба/негов упълномощен
представител сумите се прихващат с бъдещи
изискуеми и ликвидни парични задължения
на притежателя/негов упълномощен представител към НЗОК, а при липса на такива или
при непостигнато съгласие – се възстановяват
от НЗОК на притежателя/негов упълномощен
представител.
При установен в резултат на преизчисляването по-голям размер на дължимите директни
плащания същите се заплащат от притежателя на
разрешението за употреба/негов упълномощен
представител на НЗОК в сроковете, установени
в Наредба № 10.
2130
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ОБЩИНА СЛИВЕН
ЗАПОВЕД № РД-15-92
от 20 януари 2022 г.
На основание чл. 75, и сл. от АПК, чл. 26 от ЗНА, чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 15 от
Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организация на движението по пътищата и протокол – Решение № 16 от
1.06.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Сливен нареждам:
Одобрявам окончателен проект на „Генерален план за организация на движението на гр. Сливен“
съгласно текстовата и графичната информация на приложените проектни части.
Настоящата заповед да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на официалната
електронна страница на Община Сливен.
Неразделна част от настоящата заповед са графичната и текстовата част към приетия окончателен
проект „Генерален план за организация на движението на гр. Сливен“.
Настоящата заповед отменя Заповед № РД-15-1156 от 14.06.2017 г. на кмета на община Сливен.
Кмет:
Ст. Радев
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ОБЕКТ: ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ГРАД СЛИВЕН
ФАЗА: Окончателен проект

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
А. ОБЩА ЧАСТ
Настоящия проект е разработен във връзка с необходимостта от въвеждането на
нова, по-ефективна организация на движението в гр. Сливен, която да съответства на
състоянието на улична мрежа. Непрекъснато нарастващия брой на автомобили налага
цялостно решение, което да обхваща, автомобилно, пешеходно и велосипедно движение.
Практиката показва, че винаги темповете на нарастване на моторизацията
изпреварва тези на изграждането на транспортната система, способна свободно да
пропусне нарасналите транспортни потоци.
Необходимо е да се оптимизира градския трафик и да се гарантира безопасно движение
на всички участници в движението.
Целта на разработката е да се представи цялостно решение, за организация на
движението в гр. Сливен, съобразена със съществуващата улична мрежа, направените
ремонти, интензивността на движението. Град Сливен попада в групата на средните
градове и не се очаква промяна в близките години. Населението на града според данни на
НСИ към 31.12.2018г. е 86 275 души при площ от 3544 км2.
Степента на моторизация съответства на тази в страната. Това показва, че е
налице необходимостта от промени в организацията на движението, които да останат
продължително време приложими и ефективни.
Безспорна е тенденцията на нарастване на броя на автомобилите. Автомобилът е
предпочитано средство за придвижване на голяма част от жителите на града и
необходимост на фирмите. Това създава предпоставка за задръствания и затруднения
при намиране на място за паркиране, особено в централната част на града. Необходимо е
да се оптимизира градския трафик и да се гарантира безопасно движение на автомобили
и пешеходци.
ГПОД на гр. Сливен е съобразен с Общия устройствен план (ОУП) на града и с
предписаните препоръките в него. Една е от основните цели е подобряване на
безопасността на движение на МПС, пешеходци и велосипедисти по уличната мрежа на
града.
Б. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

I.

ТРАНСПОРТНО РАЙОНИРАНЕ (СХЕМА 1: „Транспортно райониране на гр.
Сливен и класификация на уличната мрежа”)
Според ГПОД целия град е разделен на 15 района. Всеки от районите е с номер и е
показан с различен цвят. Единствено зелените площи и парковете на града са показани
със зелен цвят без номер. Отделните райони до голяма степен съвпадат със
съществуващите квартали.

II.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА И ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ С РПМ
(Схема 1: „Транспортно райониране на гр. Сливен и класификация на
уличната мрежа”)

1. Републиканска пътна мрежа
През територията на самия град преминават няколко пътя от Републиканската пътна
мрежа:
 Път I – 6 – обходен път Казанлък – обходен път Сливен – Лозенец – Карнобат
Бургас. Пътя не минава през урбанизираната територия на града, но е от съществено
значение за транзитното движение.
1

БРОЙ 26

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7   

ОБЕКТ: ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ГРАД СЛИВЕН
ФАЗА: Окончателен проект
 Път ІІ – 53 Пътя преминава през целия град с трасе: ул. Шести септември – ул.
Стефан Караджа – ул. Керамика – ул. Ямболско шосе. Път II-53 е от съществено значение
за града. На юг от града той осъществява връзката на гр. Сливен с АМ Тракия и с гр.
Ямбол. Движението по него е изключително натоварено, като процента на тежкотоварните
камиони е голям. На север пътя минава през прохода Вратник и е единствената връзка на
с. Божевци, с. Средорек, с. Стара река.
 Път ІІ – 66 – Пътят е от и за гр. Нова Загора.
 Път ІІІ – 488 – Градец – Ичера – Сливен. Трасето на пътя е изместено през
вилната зона на гр. Сливен. Движението по него се категоризира като леко, като основно
МПС са леки коли. Пътя осъществява връзката на с. Ичера и с. Градец с гр. Сливен
2. Общинска пътна мрежа
 SLV 1112 – III- 662, Баня – Твърдица – / Сборище – Шивачево – Граница Общ. (
Твърдица – Сливен ) – Селиминово, Чинтулово - / SLV 1083 /
 SLV 1083 – III-6007, Тополчане – Сотиря – / Сливен / – I-6. В гр. Сливен пътя
преминава през бул. Банска шосе, бул. Илинденско въстание, бул. Бургаско шосе
 SLV 2079 – III – 6601, п.к. Мечкарево – Николаево / - Панаретовци – Самуилово /SLV 1083/
 SLV 2061 – III – 488 / Сливен – в. Българка – Раково / SLV 1005
 SLV 3095 – SLV 1083, Сливен – Тополчане / - кв. Дебела кория
Трасетата на републиканските и общинските пътища, минаващи през територията на
града са изобразени графично на чертеж №1.
3. Улична мрежа
Главната улична мрежа в града има радиална структура. Общата и дължина
възлиза на 48,545 км. Всички артерии от първостепенната улична мрежа /ПУМ/ са с
асфалтово покритие, и са в сравнително в добро състояние. В таблицата по – долу са
отбелязани улиците от първостепенната улична мрежа и тези, които като клас и
технически характеристики не могат да бъдат класифицирани като първостепенни, но са с
първостепенно значение за съответния район.
УЛИЦИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА
A. Схема 1: „Транспортно райониране на гр. Сливен и класификация на уличната
мрежа”
Булеварди и улици

клас

дължина
(м)

1 бул. „Шести септември”
2 бул. „Стефан Караджа”

Районна артерия III клас
Районна артерия III клас /
Главна улица IV клас

875.0
4102.0

3
4
5
6

Районна артерия III клас
Районна артерия III клас
Районна артерия III клас
Районна артерия III клас /
Главна улица IV клас

862.0
683.0
5067.0
1966.0

бул. „Тракия”
бул. „Братя Миладинови”
ул. „Банско шосе“
бул. „Илинденско въстание“
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

бул. „Панайот Хитов“
бул. „Бургаско шосе“
бул. „Стефан Стамболов“
бул. „Цар Симеон“
ул. „Димитър Пехливанов-Добрович“
бул. „Христо Ботев“ – изток
бул. „Христо Ботев“
- запад
ул. „Индустриална“
ул. „Самуиловско шосе“
ул. Баба Тонка
ул. Патриарх Евтимий
ул. Георги Икономов
ул. Асеновска
ул. „Ген. Скобелев“
ул. „Великокняжевска“
ул. „Георги Сава Раковски“
ул. „Антим I“
ул."Елисавета Багряна" - север
ул."Елисавета Багряна" - юг
бул. „Хаджи Димитър“
ул. „Георги Данчев“
ул. „Янко Сакъзов“

Районна артерия III клас
Районна артерия III клас
Районна артерия III клас
Районна артерия III клас
Районна артерия III клас
Районна артерия III клас
Районна артерия III клас
Районна артерия III клас
Районна артерия III клас
Главна улица IV клас
Главна улица IV клас
Главна улица IV клас
Главна улица IV клас
Главна улица IV клас
Главна улица IV клас
Главна улица IV клас
Главна улица IV клас
Главна улица IV клас
Главна улица IV клас
Главна улица IV клас
Главна улица IV клас
Главна улица IV клас
Сума(А)

1851.0
5098.0
1877.0
4169.0
963.0
953.0
885.0
2482.0
2022.0
870.0
584.0
1011.0
975.0
572.0
743.0
983.0
588.0
708.0
0
2170.0
1872.0
1233.0
46164

УЛИЦИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ГРАДА СПОРЕД ГПОД
Б. Схема 1: „Транспортно райониране на гр. Сливен и класификация на уличната
мрежа”
Булеварди и улици

клас

дължина
(м)

1 ул. "Райна Княгиня"

Главна улица IV клас

558.0

Район 1-А

2 ул. “Ген.Столипин“

Събирателна улица

734.0

Район 1-А

3 бул. “Христо Ботев“- юг

Събирателна улица

285.0

Район 1-Б

4 ул. "Радой Ралин"

Главна улица IV клас

910.0

Район 1-Б

5 Ул. „Радецки“

Събирателна улица

445.0

Район 2

6
7
8
9
10
11

Главна улица IV клас
Събирателна улица
Събирателна улица
Събирателна улица
Главна улица IV клас
Главна улица IV клас

1319.0
465.0
605.0
980.0
817.0
0

Район 3
Район 3
Район 3
Район 4
Район 5
Район 5

Главна улица IV клас

1173.0

Район 6

ул. Булаир
ул. Оборище
Ул. „Аспарух“
Ул. „Орешака“
ул."Добри Димитров" - изток
ул."Добри Димитров" запад

12 ул. "Пейо Яворов"

3
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13
14
15
16
17
18
19

ул. "Владислав Очков"
Ул. „Сергей Румянцев“
ул. "Балатон"
ул."Добри Добрев"
ул. "Александър Пушкин"
ул. "Дели Ради"
ул. "Радой Ралин"

Главна улица IV клас
Събирателна улица
Събирателна улица
Събирателна улица
Главна улица IV клас
Главна улица IV клас
Главна улица IV клас
Сума(Б)

857.0
500.0
0
787.0
698.0
650.0
910.0
12693

(А+Б)

53 759

Район 6
Район 6
Район 6
Район 7
Район 11
Район 12
Район 12

Особености:


Паркирането в активните ленти за движение по първостепенната улична мрежа,
което води до намаляване на пропускателната способност.



Друга особеност е нееднаквия профил на някои от улиците:



Бул. „Бургаско шосе” от четирилентова с разделителна ивица, доближавайки
централната част преминава в трилентова, а след това и в двулентова,



бул. „Хаджи Димитър” от трилентова преминава в четирилентова до петлентова в
участъка между ул. „Братя Миладинови” и ул. „Радой Ралин”.



Средна разделителна ивица, която осигурява в значителна степен безопасността
на движение има частично по улиците „Бургаско шосе”, „Банско шосе”,



„Илинденско въстание” и изцяло по бул. „Ст. Стамболов”.



Второстепенната улична мрежа, особено в жилищните квартали е с лоша схема и
недобри геометрични параметри. Състоянието на настилките е лошо, а на места
такива изобщо липсват (квартали като „Дружба“, „Ст. Заимов“, „Даме Груев“).

III. ТРАНЗИТНО ДВИЖЕНИЕ (Схема
движение”)

2:

„Организация на транзитното

Транзитното движение се провежда по следните съществуващи улици и булеварди:


Бул. „Шести септември“



Бул. „Стефан Караджа“



Бул. „Банско шосе“



Бул. „Илинденско въстание“



Бул. „Бургаско шосе“



Бул. „Стефан Стамболов“

За целите на ГПОД се оформят три вида транзит:
 Вътрешен транзит – Ринг, който провежда движението около централната градска
част по следните булеварди и улици: „Христо Ботев”; „Братя Миладинови”; „Стефан
Караджа”; „Ген. Скобелев” и „Антим I” . По този начин се избягва навлизането на превозни
средства в централното ядро, когато целта им на пътуването не е свързана с него.
4
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 Смесен транзит – Ринг, провеждащ движението по следните улици и булеварди:
„Панайот Хитов”; „Стефан Стамболов”; „Илинденско въстание”; „Банско шосе”, след което
трасето съвпада със западното и северното трасе на вътрешния транзит, а именно с бул.
„Стефан Караджа”; „Ген. Скобелев” и „Антим I”. Входното движение, което има за цел
вътрешноградски обекти и тежкотоварното, е концентрирано по улиците от
първостепенната улична мрежа и най – вече улиците които са част от републиканската и
общинската пътна мрежа. Не се очаква значително нарастване на интензивността му.
Няма данни за участъци с концентрация на пътно транспортни произшествия /ПТП/.
Подобряване на вертикалната и хоризонталната сигнализация е от съществено значение,
за ориентацията, бързото и безконфликтно движение на транзитния поток.
 Външен транзит – Дъга, обхващаща път I-6 и път III – 488. Провежда движението,
чийто произход и цел е извън населеното място.

IV. КРЪСТОВИЩА (Схема 3: „Класификация на уличната мрежа в гр. Сливен.
Кръстовища” )

Съществуващо положение:
Кръстовищата са на едно ниво и при някой възниква необходимостта от подобряване
на организацията на движение. Тротоарите са с недостатъчна ширина, като с малки
изключения не надвишават два метра.
Основните кръстовища към настоящия момент в града са 59, като от тях 8 са
светлинно регулирани кръстовища и 5 са кръгови кръстовища. Като проблемни могат да
се отнесат кръстовищата:
 бул. "Тракия" - ул. "Димитър Пехливанов - ул. "Асеновско дефиле"
 бул. "Христо Ботев" - ул."Елисавета Багряна" - ул. "Георги Сава Раковски"
 бул. "Панайот Хитов" - бул. "Стефан Стамболов" – ул ."Лъвова чешма"
 кръстовище при „Дамарски мост“ - Характерна особеност е интензивността на ляво
завиващите МПС. Във всички клонове тя е по- висока от 50 авт./ч, което налага
обособяването на самостоятелни ленти за ляво завиване
 ул. "ген. Скобелев" - ул. "Великокняжевска" - ул. "Антим I"
 ул. "Банско шосе" (път SLV 1083)- ул. "Самуиловско шосе" ( път SLV 2079)
 бул. "Бургаско шосе" - бул. "Илинденско въстание"
Показани са в схема 3: „Класификация на уличната мрежа в гр. Сливен. Кръстовища”.
Проектно решение според ГПОД:
В настоящия проект са разгледани 59 основни кръстовища. Както е упоменато по
горе в текста 8 от тях са регулирани със светофари, а 5 са кръгови кръстовища.
Предвижда се изграждането на още 8 нови кръгови кръстовища. От тях с приоритет са
кръстовището бул."Панайот Хитов" - бул."Стефан Стамболов" - ул."Лъвова
чешма"; ул. "ген. Скобелев" - ул. "Великокняжевска" - ул. "Антим I", както и
кръстовището ул. "Банско шосе" (път SLV 1083)- ул."Самуиловско шосе" ( път SLV
2079); бул."Бургаско шосе" - бул."Илинденско въстание“. Показани в Схема 3:
„Класификация на уличната мрежа в гр. Сливен. Кръстовища”
От изготвения ГПОД се вижда необходимостта от изграждането на няколко нови
улици, като част от тях са продължение на вече съществуващи, но други са изцяло нови
маршрути, които целят разтоварването на автомобилния поток от главната улична мрежа.
Повечето от тях са предвидени в Общия устройствен план на града, но за някои е дошъл
момента за тяхното реализиране. Такива са:
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Продължението на бул. “Стефан Стамболов“ през военния терен, зауствайки се в
бул. „Илинденско въстание“. Това ново трасе налага реконструкция на съществуващо
триклонно кръстовище, като то става четириклонно и генералния план за организация на
движението (ГПОД) предвижда изграждането на кръгово кръстовище, което да замени
същ. светлинно регулиране.
Друг такъв пробив е продължението на ул. „Сергей Румянцев“, оформя се
триклонно кръстовище с бул. „Христо Ботев“. По този начин ще се облекчи автомобилния
поток през кръстовище „Розова градина“.
Друго основно кръстовище, на което реконструкцията е наложителна е ул. "Банско
шосе" - бул. „Илинденско въстание” (път SLV 1083). При изграждане на предвиденото в
ОУП трасе, преминаващо край затвора, парк „Хамам баир“ и заустващо се в бул. „Тракия“,
кръстовището става четириклонно и за предпочитане е
то да стане кръгово.
Предимството на това ново трасе е отвеждането на транзитното движение от бул.
„Стефан Караджа“ и бул. „Шести септември“.
В приложената таблица №2 „Съществуващо положение и проектно решение
на основни кръстовища в гр. Сливен“ може да се види описание на всички основни
кръстовища с техните особености и решения. За целите на ГПОД кръстовищата са
номерирани и могат да се видят в чертеж №3 „ Схема 3: Класификация на уличната
мрежа в гр. Сливен. Кръстовища“.

V.СКОРОСТЕН РЕЖИМ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО (Схема 4: „Режими за
движение на определени видове пътни превозни средства. Скоростен режим и
ограничения на движението.” )
Съществуващо положение:
Разрешената скорост в рамките на града по първостепенната улична мрежа е 50
км/час, като в определени участъци и зони бива намалена - пред училища и детски
заведения и други зони с повишена концентрация на пътникопотока.
Съществува забрана за движение на каруци по първостепенната улична мрежа, но
се наблюдава неспазване на въведените ограничения.
Друг проблем е паркирането в активните ленти за движение, като това се явява
основен проблем, когато улицата е двупосочна и габарита ѝ не позволява обособяване на
зона за паркиране върху платното. Ето защо с настоящия предварителен проект за ГПОД
се търсят възможности за решение на този проблем, който затруднява движението на
превозни средства из целия град.
Проектно решение според ГПОД:
На чертеж №4 „Схема 4: Скоростен режим на движение и ограничения на
движението“ са изобразени ограниченията по главната и второстепенната улична мрежа.
Като цяло ограничението на скоростта в града остава 50 км/час. ГПОД предвижда
въвеждане на скорост от 30 км/час („Зона 30“) в жилищните зони. На всеки вход/изход от и
към жилищната зона трябва да има поставена табела Д15 и Д16 оказваща начало и край
на жилищен квартал. Забранява се и паркирането по първостепенната улична мрежа,
освен в случаите в които има допълнителна обособена площ за паркиране извън
активната лента за движение. Настоящата разработка предвижда въвеждане на забрана
за движение на каруци със знак В10 по първостепенната улична мрежа.
Въведеното ограничение на скоростта с пътен знак В26 в жилищните квартали е в
сила до въвеждането на "Зона 30".
6
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Ограничаването на скоростта трябва да бъде доказана и обвързана с конкретни
причини за това. Ограничението на скоростта в ГПОД е направено в следните случаи:
- Преминаване покрай входове на детски заведения, училища и болници
- Преди изкуствени неравности на уличното платно.
В ГПОД са показани съществуващите и проектни изкуствени неравности за
намаляване на скоростта в случаите:
- Преди пешеходни пътеки
- В близост до детски заведения, лечебни заведения и обекти с друго
предназначение, където има засилен пешеходен трафик.

VI. МАСОВ ГРАДСКИ ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ (Схема 5: „Режим на движение на

превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници”)
МГОТ в града е представен от тролейбусен и автобусен транспорт. Улиците, по
които преминават маршрутите на масовия градски транспорт, се характеризират с висока
интензивност на автомобилното и пешеходно движение. Спирките на МГОТ са изнесени
по главните улици в джобове. Местоположението на спирките (в т.ч. нови и
съществуващи) и маршрутите на различните видове транспорт са показани в приложената
схема „Режим на движение на превозни средства от редовните линии за обществен
превоз на пътници“, съгласно проекта за „Въвеждане на мерки за достъпност на спирките
от МГОТ“. Предвиден е изграждането на 12 нови спирки.
В зависимост от спецификата си, спирките са разделени на две групи.

Спирка в обособен джоб – при тази вариант превозното средство обслужващо
МГТ е отделено от активната лента за движение в обособен джоб и не пречи на
автомобилите след него. Към този група попадат 56 бр. спирки на
o бул. Бургаско шосе № 15,16,17,18,36,37,38,39,40,41,42,143 – 12 бр.
o бул. Братя Миладинови № 144,145,147 – 3 бр.
o бул. Цар Симеон от №83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,103,104 – 16бр.
o бул. Банско Шосе № 61,63,65,68 – 4 бр.
o ул. Янко Сакъзов № 19,21,24 – 3 бр.
o бул. Панайот Хитов № 132 – 1 бр.
o бул. Христо Ботев № 134 – 1 бр.
o бул. Илинденско въстание № 75,76,45 – 3 бр.
o бул. Стефан Стамболов № 6,7,8,9,10,11,12,13,14 – 9 бр.
o бул. Панайот Хитов № 2,3,4,5 – 4 бр.
Спирка на тротоара – при тази вариант превозното средство обслужващо МГТ
спира в най – дясната част на активната лента за движение, а автомобилите след него се
налага да го заобикалят. Към този група попадат 46 бр. спирки на
o бул. Бургаско шосе № 33,34,35,141,142 – 5 бр.
o бул. Георги Данчев № 135,136,137,138,139,140 – 6 бр.
o бул. Панайот Хитов № 127,128,130 – 3 бр.
o бул. Хаджи Димитър № 47,48,49,50,146,149 – 6 бр.
o бул. Илинденско въстание № 43,73,74 – 3 бр.
o бул. Банско шосе № 30,31,60,62,64,66,67,68,69,70,71,72 – 12 бр.
o бул. Стефан Караджа № 102 - 1 бр.
o бул. Тракия № 110,111,112 – 3 бр.
o ул. Г. Икономов № 113 – 1 бр.
o ул. Янко Сакъзов № 22,24,26 – 3бр.
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o ул. Г.С. Раковски № 120,121,122 – 3 бр.

VII. ВЕЛОСИПЕДНО

велосипедисти")

ДВИЖЕНИЕ

-5%

(Схема

6:

„Режими

за

движение

на

Със създаването на мрежа от велосипедни пътища се цели стимулирането на
използването на велосипеда като транспортно средство. Към настоящия момент обхвата
на велосипедния транспорт е незначителен. С планираните велосипедни маршрути се
повишава до голяма степен сигурността на велосипедистите.
Съществуват някои възможни решения за провеждането на велосипедното
движение. Прилагането на конкретен вид велосипедна инфраструктура зависи от
транспортните потоци.
Според Наредба №РД-02-20-2 Велосипедните трасета се реализират по следните
начини:
 Велосипедна алея
 Велосипедна лента
 Споделено с пешеходното движение при определени условия – с или без указано
място за движение
 Част от пътното платно на улица, споделено с автомобилното движение, за което
не се изисква маркиране и означаване велосипедна лента
 Споделена за всички участници в движението улица при определени условия.
Изборът на велосипедните трасета се съобразява с насочеността на основните
велосипедни потоци от жилищните територии към централните територии и към
териториите за обществено обслужване, училища и др. Най често използваните начини за
провеждане на велосипедното движение са:
1. Велосипедни алеи (Принцип на разделяне)
Велосипедните алеи, съпътстващи улиците са предназначени само за
велосипедисти и биват отделени от останалите участници в движението чрез бордюри,
зелени ивици и подобни конструктивни мерки. Не се разрешава автомобилите да паркират
върху велосипедните алеи. По този начин се намалява риска от конфликти между
велосипедното и автомобилното движение. В застроените райони се предпочитат
велосипедните алеи, когато скоростта на движение е над 50 км/час. Те са препоръчителни
и в районите, където скоростта е над 30 км / час, а интензивността на движението е по –
голяма от 4000 превозни средства на ден. Велосипедните алеи са подходящи за дълги
участъци от улиците с малко на брой кръстовища.
 Еднопосочни велоалеи – намират се от двете страни на платното за движение.
Едно от условията за еднопосочните велоалеи е да се осигури достатъчна ширина
за изпреварване.
 Двупосочни велосипедни алеи – привлекателно решение, защото се спестява място
и велосипедната инфраструктура се изгражда само от едната страна на платното.
1.1.

Критерии за изграждането на двупосочни велосипедни алеи в населените
места

o Когато важните връзки и цели се намират от една и съща страна на улицата
o Когато не е възможно да се осъществи безопасно пресичане на платното за
движение Когато велосипедното движение върху платното е силно застрашено
o Когато съответната страна от улицата, където се намира велоалеята е свободна от
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гледна точка на входове, спирки и кръстовища
o Когато следва връзка от съответната страна. Велосипедни ленти (Принцип на
разделяне)
2. Велосипедната лента е обособена лента върху платното за движение на превозни
средства, която е предназначена само за велосипедно движение. Това решение се
предпочита за улици със средно висока интензивност.
Велосипедната лента е добро, бързо и „гъвкаво” решение за съществуващи улици.
Необходимо е само улична маркировка. Велосипедни ленти са добра алтернатива пред
велоалеите, когато няма достатъчно място, но трябва да се гарантира безопасността на
движение (корост до 50 км / час). В проблемните зони е препоръчително велосипедните
ленти да бъдат оцветени по цялата си площ.
2.1.
Велосипедните ленти имат следните особености:
o Маркировъчната линия обикновено се намира от двете страни на велолентата, за
да бъдат разделени велосипедните ленти от платното за движение (без физически
бариери)
o Знакът, оказващ велосипедната лента преди и след кръстовището - Този знак е
добре да бъде поставян на всеки 50 м (100м) в градски условия.
o Настилката на велосипедните ленти се намира на едно ниво с настилката на
платното.
o Не е подходящо велолентата да бъде комбинирана с лента за паркиране или друг
вид паркиране, но когато е необходимо се препоръчва ивица за безопасност,
намираща се между лентата за паркиране и тази за велосипедистите (с ширина от
0,50м до 0,70м).
o Допуска се и комбиниране на пешеходното и велосипедното движение при
широчина на тротоара най малко 4,00 метра.
3. Съществуващите велосипедни трасета са с обща дължина приблизително 6
318 м. По булевардите „Стефан Стамболов”, „Бургаско шосе”, както и в парк
„Асеновец” велосипедните трасета са реализирани във велосипедни алеи. По улица
„Светлина” велосипедното движение се провежда по велосипедна лента.
За ефективно провеждане на велосипедното движение и популяризирането му като
вид транспорт в града е необходимо да се планира система от велосипедни трасета,
които да осигурят безопасност, директност, непрекъснатост, привлекателност и
удобство.
4. Проектни велосипедни трасета трасета
В схема № 6 за велосипедното движение са показани, както съществуващите
велосипедни трасета, така и новите трасета. ГПОД предвижда проектирането и
изграждането на новите да се извърши в два етапа, а именно:
4.1. Първи етап – велосипедни трасета, съобразени с нуждите и възможностите на
уличната мрежа към настоящия момент;
Етап I обхваща:
 бул. "6-ти септември" ( ВиК - бул. "Ген. Скобелев")
 бул. "Ст. Караджа" (бул ."Ген. Скобелев" - "Дамарски мост" )
 бул. "Братя Миладинови" ("Дамарски мост" - ул. "Хаджи Димитър") ул. "Г. С.
Раковски"
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ул. "Антим Първи" бул. "Христо Ботев"
ул. "Хаджи Димитър" – юг ул. "Г. Данчев"

Велосипедните пътища от етап I са с обща дължина 8.497км.
4.2.


Втори етап - бъдещи в по дългосрочен план. Проектно решение
Етап II обхваща:
бул. "Христо Ботев" – запад




ул. "Радой Ралин"
бул. „Цар Симеон“





бул. "Стефан Караджа"( " Дамарски мост" - ул. "Индустриална")
ул. "Хаджи Димитър" -юг (от края на велоалеята от първи етап до ж.п. гара)
ул. "Хан Крум"

10

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 26

ОБЕКТ: ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ГРАД СЛИВЕН
ФАЗА: Окончателен проект




бул. "Тракия" (бул. "Шести септември" - ул. "Хан Крум")
ул. "Ген. Скобелев" - ул. "Първи май" - пл. "Хаджи Димитър" - площад пред
сградата на Община Сливен
 ул. "Хаджи Димитър" – север
 ул. "Райна Княгиня" (прилага се напречен профил тип 5)
 ул."Елисавета Багряна"
 ул. "Д. Димитров" (прилага се напречен профил тип 6)
 бул."Илинденско въстание"
 бул. "Цар Симеон"
 бул ."Бургаско шосе"
Велосипедните пътища от етап II са с обща дължина 11. 984км.

Велосипедните трасета са описани в приложена таблица. Там може да се види
вида на велосипедния път – съответно велосипедна алея или лента с техните
геометрични характеристики.
11
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Велосипедите са по - чувствителни към неравностите на платното за движение
отколкото моторните превозни средства. Разтърсването може да застраши безопасността
при движение на велосипедистите. Особено опасни са коловозите, напречни вдлъбнатини
и надлъжни ръбове по велосипедните пътища. Важна роля играе добрата основа.
Необходимите свойства, комфортни за движение по велосипедни маршрути са:
 Ниско съпротивление при търкаляне Висока степен на сцепление
 Равнинност
5.

Съоръжения за паркиране на велосипеди
Малкото пространство, което изисква велосипеда, го прави едно от най –
предпочитаните превозни средства. В гр. Сливен съоръженията за паркиране на
велосипеди са налични на малко места, а в повечето случаи липсват. Такива съоръжения
има в близост до административни сгради и училища.
5.1. В зависимост от времетраенето на паркирането велосипедните паркинги
се
класифицират, както следва:
 Клас I – велосипеден паркинг за дълговременно паркиране – за повече от 2 часа
 Клас II - велосипеден паркинг за кратковременно паркиране – до 2 часа
В настоящия проект са предвидени по скоро велосипедни паркинги от клас II –
около магазини, търговски центрове, болници, паркове, зони за отдих и обществени
центрове. Съгласно приложение №12 към чл. 70,ал.4 и ал.5, т.4 от наредба №РД -02– 20
– 2 вида на съоръженията следва да бъде тип велосипедна стойка, могат да бъдат
непокрити и покрити и са неохранявани.
5.2. Начини на разположение на стойките за велосипедно паркиране (източник: наредба
№РД -02 – 20 – 2):
Стойки под прав ъгъл към стена:

Стойки под ъгъл 45° към стена :
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5.2.1. Планирането на подобни съоръжения трябва да бъде съобразено със следните
изисквания:
 Удобно и безопасно паркиране в близост до целта на пътуването;
 Сигурност срещу кражба и атмосферни условия;
 Адаптиране към градската среда
За по – дълготрайно паркиране на велосипедите трябва да се предвидят защитени
съоръжения за паркиране като например клетки за велосипеди, малки гаражи, осигурени
велосипедни центрове или станции. Необходимо е и осигуряването на защита не само от
кражба, но и от атмосферните условия.
Обикновено велосипедните паркинги трябва да бъдат в близост до
следните цели на пътуване:
 В близост до обществени институции; До търговски центрове;
 До места за прекарване на свободното време; До всички гари;
 До подбрани спирки на градския транспорт
В жилищните райони е необходимо също така да се осигурят велосипедни паркинги
особено при ново строителство. По този начин това транспортно средство ще стане по –
привлекателно.
При избора на подходящи съоръжения за паркиране на велосипедите е
важно да се следват следните изисквания:
 Осигуряване на стабилността на велосипедите;
 Налична защита срещу кражби;
 Съоръженията за паркиране да бъдат практични, лесни за употреба и стабилно
закрепени;
 С лесна поддръжка.
В схема 6 „Режими за движение на велосипедисти“ от графичната част на ГПОД,
могат да се видят не само велосипедните маршрути, но и местата на велосипедните
паркинги.
6.

Велосипедно движение в обхвата на пешеходната зона:
Пешеходната зона, по „Цар Освободител“ която е с дължина обхваща над 800м и
площ 11940 м2., към момента велосипедното движение е забранено, тъй като
споделянето на пространството от пешеходци и велосипедисти предизвиква известно
неудобство за пешеходците и застрашава най-вече малките деца, поради високата
скорост на движение на някои велосипедисти.
Въпреки забраната движение на велосипедисти има велосипедисти, които
предпочитат пешеходната зона, защото по този начин се избягват обходните маршрути и
конфликтите с моторните превозни средства. Пешеходната улица представлява директна
връзка между площад „Хаджи Димитър” и площад „Добри Желязков” и градската градина.
Около пешеходната зона са разположени административни сгради, училища и търговски
сгради и достъпа до тях с велосипед трябва да бъде възможен и за предпочитане.
Пешеходците и велосипедистите ще могат да използват тази зона, когато
разпределението на пространството се регламентира с необходимата сигнализация.
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Според правилника за движение велосипедистите могат да използват пешеходните
зони, когато спазват скорост на движение 5 – 10 км / час и трябва да са с особено
внимание към пешеходците. При неспазване на тези изисквания велосипедистите трябва
да бъдат санкционирани. Сигнализацията със знаци се изпълнява чрез следните знаци:

Г15 – движение само на пешеходци, като може да се комбинира с допълнителна табела
„Велосипедно движение”

VIII. ПЕШЕХОДНО ДВИЖЕНИЕ (Схема 7: „Знаково стопанство пешеходно
движение“)
Основната цел при планирането на пътните съоръжения е да се отговори на
нуждите на потребителите. Основните принципи на планиране при проектирането на
пешеходните пътища са:


Регулиране на нивото на пешеходните пътища



Гъста мрежа от маршрути



Директни маршрути



Добра ориентация, провеждане на пешеходците чрез улични системи (промяна на
настилката), ориентири и маршрутни планове.



Места за отдих



Висока степен на безопасност на движението



Подходящо осветление



Достатъчно място



Достъпност за хора с увреждания (системи от тактилни ивици)



Ниско замърсяване от емисии



Приятен микроклимат (растителност)



Кратко време за изчакване при пътните светофари

Полезната ширина при пешеходните пътища не бива да бъде нарушавана от
стълбове, пътни знаци или сгради. Минималната ширина на тротоарите е 2,50 м за
улиците от ПУМ. Тази ширина осигурява свободни и защитени тротоари. При
проектирането на пешеходните пътища се вземат под внимание следните минимални
размери (съгласно наредба №РД -02 – 20 – 2 ):
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1. Съществуващо положение:
Пешеходната зона в централната градска част е с дължина над 800 м.
Осем от общо 25 моста са пешеходни. Те осигуряват безопасното прекосяване на
река Асеновска и Новоселска. По уличната мрежа, най-вече в зоните на кръстовищата, са
обозначени пешеходни пътеки. Маркировката им е в добро състояние. По уличната
мрежа, особено в зоните около училища и детски градини са изпълнени повдигнати
пешеходни пътеки, които осигуряват безопасното пресичане на улиците и намаляване на
скоростта на автомобилите. Във града съществуват улици, които са твърде тесни, но са
важни не само за автомобилния транспорт, но и за пешеходното и велосипедното
движение. Затова в приложените схеми за подобряване на уличното пространство са
приети минималните ширини за пешеходното и велосипедното движение.
Като проблемни зони с недостатъчна ширина на пешеходния път са отбелязани
улиците : „Ал. Пушкин”; „Ген. Столипин”, както и ул. „Великокняжевска”, където ширината
на тротоарите е ограничена предимно от стълбове и дървета. Бордюрите по улица
„Никола Фурнаджиев” са прекалено високи и възпрепятстват безопасното и достъпно
движение на хора с увреждания и майки с детски колички. Пешеходния маршрут по тази
улица е безопасна връзка между двата парка.
Към настоящия момент бул. „Цар Освободител“ като пешеходна зона разделя
централната градска част на две, като връзката за автомобилния транспорт се прави по
улиците от вътрешния транзит, означен на схема №2 от ГПОД.
Поради по – голямата дължина на пешеходната зона, която е над 800 метра, се
предвижда изграждането на кръстовище на две нива в зоната на бул. “Цар Освободител“
и ул. „Димитър Добрович“. По този начин ще се направи връзка за автомобилния
транспорт между северната и южната част в ЦГЧ, като пешеходците се запази
безопасното предвижване на пешеходци.
2. Проектно решение според ГПОД
На схема №7 (Схема 8: „Знаково стопанство пешеходно движение“) са
отбелязани главни пешеходни пътища и маршрути, както и необходимата вертикална
сигнализация, осигуряваща безопасното придвижване на пешеходците. За определяне на
главните пешеходни маршрути се взима под внимание местоположението на важни цели
на пътуване като обществени сгради, детски градини и училища, както и болници и други.
Повечето, логично, следват главните улични артерии, там където има подходящи условия
за това, а именно достатъчна минимална ширина на пешеходните тротоари 2.5 метра. По
булевардите „Бургаско шосе” и „Стефан Стамболов” пешеходното движение се провежда
по съществуващи пешеходни алеи на различно ниво от велосипедното и автомобилното
движение. Пешеходното движение по бул. „Христо Ботев” се провежда по пешеходен
тротоар с минимална ширина 1.5 метра, като според проекта се комбинира с велосипедна
алея.
15

БРОЙ 26

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1   

ОБЕКТ: ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ГРАД СЛИВЕН
ФАЗА: Окончателен проект
Другата група от хора освен децата и възрастните хора са хората с физически и
сетивни затруднения, които трябва да използват общественото пространство сигурно и
безпрепятствено. Възможно е да се постигне с помощта на строителни и транспортни
съоръжения, информационни системи и др. Изискванията за достъпно улично
пространство без препятствия са следните:
Ширина на тротоара – минималната ширина на тротоарите, която е необходима за
хората с най – голяма потребност (например: хора с багаж или хора, бутащи детска
количка) е 1,5 метра.
Надлъжния наклон да не бъде по – голям от 5 % (1:20), а напречния наклон не по –
голям от 1,5 % до 2,5 %.
Тротоарните настилки да бъдат равни и нехлъзгави
При непреодолими препятствия в уличното пространство за пешеходците
минималната ширина от 90 см трябва да бъде прилагана по изключение.
Тактилни системи за направляване – самостоятелността при слепите хора и хората
със зрителни затруднения се повишава. Тези системи предлагат лесна достъпност по
важни направления. За тактилните настилки се използват ивици и плочи
Акустични системи за направляване – те допълват визуалните и тактилните
системи.
Преминаването от тротоара на пътното платно се осъществява чрез понижение на
бордюрите. Ръбът на бордюра е на височина от 3 см над платното. Снижената зона
трябва да бъде най – малко 1,50 м дълга.

IX. ПОСОЧНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ (Схема 8: „Посочност на движение“)

1. Съществуващо положение:
Повечето от улиците от първостепенната улична мрежа са двупосочни. При
проектирането на зоната за платено паркиране в част от район „Център“ (между улиците
„Антим I“; „Г. С. Раковски“; бул. “Христо Ботев“; бул. „Хаджи Димитър“; бул. „Братя
Миладинови“; бул. “Цар Симеон“ и бул. “Ген. Скобелев“) беше въведено еднопосочно
движение по част от улиците, за да бъде осигурен габарит за паркиране и свободно
преминаване на автомобилите.
В останалата част на града в съществуващо положение по голямата част от
улиците са двупосочни.
2. Проектно решение според ГПОД :
На схема №8 „Посочност на движение“ е показано проектното решение относно
посочността на движение в града. Улиците от първостепенната улична мрежа са
двупосочни. Двупосочни остават и улици, които са главни както за града, така и за
отделния район /, където попада. Показана е посоката на еднопосочното движение за
всяка една улица, независимо от това дали в момента е необходимо. При въвеждането на
посочност на движение по останалата част от уличната мрежа – второстепенни,
събирателни улици, се спазват няколко основни принципа:
 Създаване на йерархична система – която води до предсказуемост на движението.
 Осигуряване на необходимия, близък до минималния габарит за движение по
основните направления - като по този начин се ограничава движението с висока
скорост и се осигуряват така необходимите места за паркиране и достъпност за
останалите участници в движението – пешеходци, велосипедисти и хора със
затруднение при придвижването.
 Допълнителни ленти за ляво завиване на най- натоварените кръстовища.
 Ситуиране на спирките на автобусния транспорт.
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Еднопосочното движение е организирано основно на принципа на кръговото
движение. Там, където има паркиране по тези улици, паркоместата се разполагат така, че
да осигуряват по-голям радиус на завиване в кръстовищата.













Предимствата на еднопосочното движение са в няколко направления:
Намаляват се задръжките, дори осигурява движение без спиране.
Увеличава се пропускателната способност на кръстовищата
Опростява се схемата на движение, а от там намалява и показателя на сложност на
кръстовищата, повече от 2 пъти ако едната улица е с еднопосочно и 4 пъти ако и
двете пресичащи се улици са еднопосочни.
Значително се намалява броя на опасните конфликтни точки и вероятността от
възникване на пътно транспортни произшествия.
При кръстовище с еднопосочни улици регулирано със светофарна уредба,
продължителността на цикъла се намалява, а времето за пропускане за един час
може да се увеличи до 70%.
В резултат на намаляване на задръжките между и през кръстовищата, значително
се увеличава съобщителната /средна/ скорост, без да се увеличава максималната.
Това от своя страна допринася за намаляване на ПТП.
Лесно се осъществява координирано регулиране тип „зелена вълна”, тъй като
разликата в разстоянието между кръстовищата не оказва влияние върху разчетите.
Осигурява по – добро използване на уличната мрежа, като по този начин се
увеличава експлоатационния период на настилките.
Едно от най-големите предимства на еднопосочното движение, е че осигурява
места за паркиране, основен проблем особено в централната част на града.
Основните недостатъци на еднопосочното движение са следните:
удължава се пътя за пътуване, но при добра организация и сигнализация може да
се спечели време.
Затруднява ориентацията на водачите, които не познават града. Затова в
транспортната схема улиците с преобладаващо транзитно движение остават
двупосочни.

X. ПРЕСТОЙ, ПАРКИРАНЕ И ИЗПРЕВАРВАНЕ (Схема 9:“ Режими за престой,
паркиране и изпреварване в град Сливен“)

1. Съществуващо положение:
Проблемът с паркирането в града съществува от много време. Паркира се върху
терени, предназначени за зелени площи, както и в активните ленти за движение, което
затруднява движението по всички улици, особено по тези, които с настоящата си
организация на движението и габарита си не позволяват това. С въвеждането на
платената зона за паркиране – т. нар. „Синя зона“ в централна градска част, се влоши
положението с движението на МПС и паркирането в контактните зони. На места, особено
в жилищните райони се появяват нерегламентирани паркинги в междублоковите
пространства върху терени, които не са с такова предназначение. Проблем са също и
незаконните гаражи.
2. Проектно решение според ГПОД :
С подобряване на условията за паркиране се цели да се установи баланс между
наличността и необходимостта от паркоместа, за да се създаде една по – атрактивна
среда за живеене и работа.
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На чертеж №9 :“ Режими за престой, паркиране и изпреварване в град
Сливен“) са представени възможностите за паркиране в града, съобразен с
регулационния план на града и проекта за „Синя зона“. В приложена таблица могат да се
видят описани всички съществуващи и бъдещи паркинги и паркоместа. Общата сума на
местата за паркиране от всички райони – сборно съществуващи и прогнозни е 19 320.
Всеки един от паркингите или паркоместа по уличното платно са обект на отделен проект,
така че сумата по горе е ориентировъчна.


Район „Център“ (4 379 бр. паркоместа)– част от броя на местата за паркиране е
съобразен с проекта за „Синя зона“.

Паркоместа върху платното на улицата – 1990 бр. (в това число: 24 бр. места за инвалиди
и 18 бр. места за таксиметрови автомобили)
Паркоместа в обособени паркинги – 2389 бр. ( в това число: 70 бр. инвалидни и 457 бр.
прогнозни)


Район „кв. Клуцохор“ (2 421 бр. паркоместа)

Паркоместа върху платното на улицата – 224 бр. (в това число: 3 бр. места за инвалиди)
Паркоместа в обособени паркинги – 2 197 бр. ( в това число: 36 бр. инвалидни и 1 190 бр.
прогнозни)


Район „кв. Комлука“ (915 бр. паркоместа)

Паркоместа върху платното на улицата – 261 бр.
Паркоместа в обособени паркинги – 654 бр. ( в това число: 8 бр. инвалидни и 553 бр.
прогнозни)


Район „кв. Република“ (350 бр. паркоместа)

Паркоместа върху платното на улицата – 120 бр.
Паркоместа в обособени паркинги – 230 бр. ( в това число: 2 бр. инвалидни и 228 бр.
прогнозни)


Район „кв. Кольо Фичето“ (103 бр. паркоместа)

Паркоместа върху платното на улицата – 30 бр.
Паркоместа в обособени паркинги – 73 бр. ( в това число: 10 бр. таксиметрови места и 50
бр. прогнозни)


Район „кв. Ново село“ (1556 бр. паркоместа)

Паркоместа върху платното на улицата – 1 110 бр.
Паркоместа в обособени паркинги – 446 бр. ( в това число: 7 бр. инвалидни и 108 бр.
прогнозни)
в

това

число:

10

бр.



Район „кв. Българка“ (1431 бр. паркоместа) инвалидни, 20 бр. таксиметрови и 610 бр. прогнозни



Район „кв. Сини камъни“ (2293 бр. паркоместа) - в това число: 12 бр. инвалидни
и 1439 бр. прогнозни



Район „кв. Дружба“ (3052 бр. паркоместа) - в това число: 18 бр. инвалидни и
1440 бр. прогнозни



Район „кв. Младост“ (238 бр. паркоместа) - в това число: 10 бр. таксиметрови и
135 бр. прогнозни
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Район „кв. Руски“ (304 бр. паркоместа)

Паркоместа върху платното на улицата – 220 бр.
Паркоместа в обособени паркинги – 84 бр. ( в това число: 4 бр. инвалидни и 80 бр.
прогнозни)


Район „кв. Стоян Заимов“ (1001 бр. паркоместа) - в това число: 327 бр.
прогнозни



Район „кв. Даме Груев“ (1280 бр. паркоместа) - в това число: 5 бр. инвалидни, 10
бр. таксиметрови и 782 бр. прогнозни)Район „Надежда“ – 36 бр. паркоместа –
прогнозни



Район „Индустриален“ – 178 бр. паркоместа - съществуващи

В жилищните квартали „Българка“, „Сини камъни“ и „Дружба“ се забелязват най
много прогнозни паркоместа. Предвидени са паркинги на места, където в настоящия
момент за ситуирани гаражи, за повечето от които няма разрешение да бъдат там, а за
някои е видимо, че не се използват.
 Забрани за спиране и паркиране се въвеждат по улици:
- Спирането се забранява по улици с ширина на платното по – малко от 10м, които
представляват трасета за двупосочно провеждане на транзита и на МОПТ
- Провеждащи транзитно движение
- С преобладаващ дял на товарно движение
- Улици с интензивно движение – когато интензивността за всяка от посоките надвишава
с повече от 50% пропускателната способност на улицата.
- С голям надлъжен наклон
- В района на охраняеми зони и обекти
- В участъци с намалена или ограничена видимост
- в участъци, където спрелите или паркирани превозни средства затрудняват движението
на останалите превозни средства от основния транспортен поток.
Допуска се забраните за спиране и паркиране да бъдат въвеждани в отделни
участъци само в часовете на върхово транспортно натоварване.


Забрана за изпреварване
Изпреварването е забранено в урбанизираните територии и най вече в случаите:
- При двулентови двупосочни улици с интензивно движение
- При улици с голям надлъжен наклон
- При улични участъци с ограничена видимост
- Преди и на пешеходна пътека

Изключение правят улиците от ПУМ с две платна за движение, разделени с остров
или съответната маркировка / предпазен парапет. В град Сливен такива главни улици са:
- бул. Стефан Караджа - 2 ленти в посока, разделени с предпазен парапет - в участък
от ул. Г. Икономов до ул. Попска
- бул. Банско шосе - 2 ленти в посока, разделени с остров - в участък от кр. с бул.
Илинденско въстание до кр. със Самуиловско шосе.
- бул. Илинденско въстание - 2 ленти в посока, разделени с остров
- бул. Бургаско шосе - 2 ленти в посока, разделени с остров - в уч-к от кр. с ул. Ал.
Пушкин до кр. с улица към "Гробищен парк"
- бул. Ст. Стамболов - 2 ленти в посока, разделени с остров
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- бул. Панайот Хитов - 2 ленти в посока, разделени с остров - в уч-к от кр. с бул. Ст.
Стамболов до обръщало на превозните средства на МГОТ.
- бул. Христо Ботев - ленти в посока, отделени от река Новоселска.

XI.СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИОННИ И ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ
За реализиране на проектните решения, предвидени в ГПОД се набелязват необходимите
мероприятия:
1. Мероприятия, обхващащи сигнализирането на маршрутите на движение на
пътните превозни средства, пешеходните и велосипедните преминавания
2. Предимства за преминаване през конфликтните зони
3. Мероприятия за подобряване на условията за движение на хора с увреждания –
снижаване на бордюри, системи от тактилни ивици по тротоарите и др.;
4. Мероприятия за обезопасяване на районите около училищата и детските
градини
5. Сигнализиране на възможните места за спиране и паркиране или забраните за
това
6. Въвеждане на изкуствени неравности и други мероприятия за ограничаване на
скоростта.
7. Изграждане на кръгови кръстовища:
-

кръстовището бул. "Панайот Хитов" - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Лъвова
чешма";

-

кръстовището ул. "ген. Скобелев" - ул. "Великокняжевска" - ул. "Антим I",

-

кръстовището ул. "Банско шосе" (път SLV 1083)- ул. "Самуиловско шосе" ( път
SLV 2079);

-

кръстовището бул. "Бургаско шосе" - бул. "Илинденско въстание“

-

кръстовище бул. “Стефан Стамболов“- бул. „Бургаско шосе“

8. Изграждането на няколко нови улици, като част от тях са продължение на вече
съществуващи, но други са изцяло нови маршрути, които целят разтоварването
20
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на автомобилния поток от главната улична мрежа:
-

Реконструкция на кръстовище бул. “Стефан Стамболов“- бул. „Бургаско шосе“ –
От триклонно кръстовище става четириклонно, след удължаването на трасето на
бул. „Стефан Стамболов“ до бул. „Илинденско въстание“

-

Продължението на ул. „Сергей Румянцев“, оформя се триклонно кръстовище с
бул. „Христо Ботев“.

-

Реконструкция на кръстовище бул. "Банско шосе" - бул. „Илинденско въстание”
(път SLV 1083). При изграждане на предвиденото в ОУП трасе, преминаващо
край затвора, парк „Хамам баир“ и заустващо се в бул. „Тракия“, кръстовището
става четириклонно и за предпочитане е то да стане кръгово. (кръстовище
№41, според схема 3: Класификация на уличната мрежа в гр. Сливен.
Кръстовища)
9. Въвеждане на „Зона 30 км/час“ в някои жилищни квартали
10. Реализация на пътеуказателната сигнализация
11. Оптимизация на работата на светофарните уредби –изследване на задръжките,
подобряване на транспортно-техническите им параметри, въвеждане на гъвкав
режим на управление, въвеждане на функции за улесняване на преминаването
на незрящи граждани -звуков сигнал, бутони;

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:
1.
Наредба № РД-02-20-22 от 20.12.2017гза планиране и проектиране на
комуникационно транспортната системи на урбанизираните територии.
2.
Наредба №2 за сигнализацията на пътищата с маркировка
3.
Наредба №18 за сигнализация на пътищата и улиците с пътни знаци
4.
Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012г. за условията за изграждане или монтиране
върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за
ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.
5.
Наредба №4 от 01.07.2009г за проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително
за хората с увреждания.

Изготвил: ……………………………..
/инж. Ст. Димитров/
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описание / обхват

3
3
3
3
3
3
4
4

16 III-488 - c."Ичера" - с."Сотиря"
17 бул."Тракия" - ул."Георги Икономов"

18 бул."цар Симеон" - бул."цар Освободител"

19 бул."Срефан Караджа" (локално платно) - ул."Радецки"

20 бул."Стефан Караджа" - ул."Братя Миладинови" - ул."Банско шосе"

21 бул."цар Симеон" - ул."Братя Миладинови"

22 ул."Хаджи Димитър" - ул."Братя Миладинови"

-

4

4

4

4

3

3
3

4

15 бул."Панайот Хитов" - ул."Планинска"

14

13

12

11

10

ул."ген. Скобелев" - ул."Великокняжевска"
- ул."Михаил Колони"
ул."Георги Сава Раковски" - ул."Райна Княгиня"
ул."Кутелка" - ул."Райна Княгиня"
ул."Елисавета Багряна" - ул."Кутелка"
- ул."Абланово"
бул."Христо Ботев" - ул."Елисавета Багряна"
- ул."Георги Сава Раковски"
ул."Георги Сава Раковски" - бул."Христо Ботев"- ул."Добри Димитров" бул. "П. Хитов"
бул."Панайот Хитов" - ул."Пейо Яворов"
бул."Панайот Хитов" - бул."Стефан Стамболов"
- ул."Лъвова чешма"
бул."Панайот Хитов" - бъдещ пробив на ул."Янко Сакъзов"

-

светофарна уредба

светофарна уредба

светофарна уредба

пътни знаци

светофарна уредба

пътни знаци
пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци
пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

сигнализация

връзка с продължението на ул."Планинска"

включващо ул."Баба Тонка"

Забележка

ВЕСТНИК

-

-

-

-

-

4

3

кръгово

-

-

-

-

-

кръгово

-

-

кръгово
5

кръгово

3
4

-

4

вид кръстовище
брой клонове
съществуващо
бъдещо

ДЪРЖАВЕН

9

7
8

6

5 ул."ген. Скобелев" - ул."Първи май" - ул."Абаджийска" - ул."Асеновска"

1

бул."Тракия" - ул."Димитър Пехливанов
- ул."Асеновско дефиле"
2 бул."Тракия" - бул."Шести септември"
бул."Стефан Караджа" - ул."ген. Скобелев"
3
- бул."Шести септември" - ул."Георги Икономов"
ул."ген. Скобелев" - бул."цар Симеон"
4
- ул."Димитър Пехливанов"

№

Табл.2: „Съществуващо положение и проектно решение на основни кръстовища в гр. Сливен“

ОБЕКТ: ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ГРАД СЛИВЕН
ФАЗА: Окончателен проект
ЧАСТ: Генерален план
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Сливен
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описание / обхват

3
3
3

-

бул."Илинденско въстание" - Продължението
на бул. Ст. Стамболов

45

-

4 / кръгово

-

кръгово

-

4

4 / кръгово

кръгово

връзка с бъдещ пробив на
ул."Александър Пушкин"

пътни знаци
пътни знаци
пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

светофарна уредба

пътни знаци

светофарна уредба

пътни знаци

пътни знаци

връзка с пробив на ул."Стефан Стамболов"
и разклонението на ул."Индустриална"

връзка с допълнителна улица свързваща ги
с бул."Тракия"

светофарна уредба връзка с пробив на ул."Стефан Стамболов"

пътни знаци

пътни знаци

връзка с бъдещ пробив на ул."Александър
Пушкин"

ВЕСТНИК

46 бул."цар Симеон" - ул."Пирин"
47 бул."цар Симеон" - ул."Родопи"
48 бул."цар Симеон" (път II-53)- ул."Светлина"

3

бул."Илинденско въстание" - бул."Хаджи Димитър"
- Ж.П. Гара

44

4

3

43 бул."Илинденско въстание" - бул."цар Симеон"

3

39 бул."Бургаско шосе" - ул."Янко Сакъзов"
път SLV 1083 бул."Бургаско шосе" - път SLV 3095
40
с."Дебела кория"

4

3

38 бул."Бургаско шосе" - бул."Стефан Стамболов"

42 бул."Илинденско въстание" - бул."Стефан Караджа"

-

4

37 бул."Бургаско шосе" - бул."Илинденско въстание"

3

-

3

36 бул."Бургаско шосе" - ул."Александър Пушкин"

41 ул."Банско шосе" - път SLV 1083 (бул. Илинденско въстание)

-

3
4

пътни знаци

3

-

връзка с бъдещ пробив на
ул."Янко Сакъзов"

връзка с пробив на ул."Сергей Румянцев"

Забележка

ДЪРЖАВЕН

пътни знаци

пътни знаци
пътни знаци
пътни знаци

пътни знаци

-

4

3
4
4

-

пътни знаци

31 бул."Стефан Караджа" - ул."Банско шосе"
32 ул."Хаджи Димитър" - бул."Христо Ботев"
33 ул."Хаджи Димитър" - ул."Радой Ралин"
ул."Хаджи Димитър" - продължението на
34
ул."Александър Пушкин"
35 бул."цар Симеон" - ул."Радой Ралин"

Продължението на ул. Г. Данчев на изток до път III-488 и продължението
на ул. Планинска на юг до път III-488 (Вилна зона)

4

светофарна уредба

пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

сигнализация

88

30

3

-

кръгово

29 ул."Янко Сакъзов" - бул."Георги Данчев"

-

3

-

-

4

4

-

4

кръгово

3

вид кръстовище
брой клонове
съществуващо
бъдещо

28 бул."Георги Данчев" - бул."Стефан Стамболов"

24

бул."Христо Ботев" - ул."Братя Миладинови" ул."Георги Данчев" - бул."Бургаско Шосе"
бул."Георги Данчев" - ул."Александър Пушкин"
25
- ул."Пейо Яворов"
26 бул."Георги Данчев" - ул."Синчец"
бул."Георги Данчев" - ул."Добри Добрев"
27
- ул."Сергей Румянцев"

23 бул."Христо Ботев" - ул."Ген. Столипин"

№

С Т Р.
БРОЙ 26

3
3
кръгово

55 нова улица, свързваща ул. "Светлина" и ул."Индустриална"

56 ул."Светлина" - ул."Есперанто"

57 нова улица, свързваща ул. "Светлина" и ул."Индустриална"

58 ул."Есперанто" - ул."Индустриална"

59 бул."Христо Ботев" - Автогара Сливен

4

3

3

3

3

Забележка

връзка между ул."Индустриална" и
ул."Светлина"
връзка с продължението на
ул."Индустриална"

връзка между ул."Светлина" и
ул."Индустриална"

връзка между ул."Пирин" и ул."Есперанто"

Изготвил: ….......................................................
/ инж. Ст. Димитров /

пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

пътни знаци

сигнализация

ДЪРЖАВЕН

-

3

4

-

3

3

-

-

-

-

кръгово

вид кръстовище
брой клонове
съществуващо
бъдещо

-

път SLV 1083 ул."Банско шосе"
- път SLV 2079ул."Самуиловско шосе"
път SLV 1112 - път SLV 1083 ул."Банско шосе"
път SLV 2079 ул."Самуиловско шосе"
- ул."Индустриална" завод "Керамика"
ул."Индустриална" завод "Керамика"
- бул."Стефан Караджа"
ул."Индустриална" (завод "Керамика")
- бул."цар Симеон"

описание / обхват

54 ул."Родопи" - ул."Есперанто"

53

52

51

50

49

№

БРОЙ 26
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 9   

инвалидни

3
1
2

3

3

1

4
4

2

2

таксиметрови

8

8

10
10

Възможни

Коментар

ВЕСТНИК

34

69

12
30
61

21
56
14
13
10

1. ЦЕНТЪР
52
162
65
97
250
35
96
119
4
181
181
21
56
13
13
10
10
12
30
58
31
27
69
60
9
31
21
10

без спец.
предназначение

ДЪРЖАВЕН

4
185

258

52
174

ОБЩО

90

бул."Стефан Караджа"
бул."Хаджи Димитър"
ул."Радой Ралин" - бул."Братя Миладинови"
бул."Братя Миладинови" - бул."цар Освободител"
бул."Христо Ботев"
бул."Хаджи Димитър" - кръгово "Розова градина"
кръгово "Розова градина" - ул."Георги Сава Раковски"
ул."Георги Сава Раковски" - кръгово "Розова градина"
бул."Цар Освободител"
бул."Цар Симеон"
кръгово "Пенков" - бул."Братя Миладинови"
ул."Александър Екзарх"
ул."Антим I"
ул."Битоля"
ул."Бъкстон"
ул."Великокняжевска"
ул."Георги Сава Раковски" - ул."Михаил Колони"
ул."Ген. Гурко"
ул."Ген. Драгомиров"
ул."Ген. Скобелев"
кръгово "Пенков" - ул."Асеновска"
ул."ген. Столетов" - Белия театър
ул."Ген. Столетов"
ул."Антим I" - ул."Великокняжевска"
ул."Георги Сава Раковски" - ул."Антим I"
ул."Ген. Столипин"
ул."Георги Сава Раковски" - ул." Граф Игнатиев"
ул."Драган Цанков" - ул."Сливница"

УЛИЦИ

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

ОБЕКТ: ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ГРАД СЛИВЕН
ФАЗА: Предварителен проект
ЧАСТ: Генерален план
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Сливен
ДАТА: 2021г.

С Т Р.
БРОЙ 26

бул."Христо Ботев" - бул."Братя Миладинови"
бул."Братя Миладинови" - ул."Иван Вазов"
ул."Георги Гюлмязов"
ул."Георги Сава Раковски"
ул."Граф Игнатиев"
край на улица - ул."ген. Столипин"
ул."ген. Столипин" - ул."Шипченска епопея"
ул."Георги Сава Раковски" - ул."Антим I"
ул."Антим I" - ул."Михаил Чайковски"
ул."Гунчо войвода"
ул."Райна Княгиня" - ул."Елисавета Багряна"
ул."Джеймс Баучер"
ул."Георги Сава Раковски" - ул."Сава Доброплодни"
ул."Димитър Добрович"
бул."Хаджи Димитър" - ул."Димитър Добрович"
ул."Добри Чинтулов"
ул."Георги Сава Раковски" - ул."Антим I"
ул."Донка и Конст. Констрантинови"
ул."д-р К. Стоилов"
ул."Драган Цанков"
бул."цар Освободител" - ул."ген. Столипин"
ул."ген. Столипин" - ул."Георги Сава Раковски"
ул."Драгоман"
ул."Драган Цанков" - ул."Георги Гюлмязов"
ул."Георги Гюлмязов" - ул."д-р Иван Селимински"
ул."Дрин"
ул."Дунав"
ул."Железни врата"
бул."Братя Миладинови" - ул."Димитър Добрович"
ул."Димитър Добрович" - ул."ген. Гурков"
ул."Иван Александър"
ул."Йордан Кювлиев"
ул."Йосиф Щросмайер"
ул."кап. Мамарчев"
ул."Криволак"

ул."Гео Милев"

УЛИЦИ
Възможни

Коментар

ВЕСТНИК

19
18
8
27
3

13
9
19

18

19
28
33

без спец.
инвалидни таксиметрови
предназначение
42
33
9
2
87
48
1
7
11
1
14
16
19
19
18
18
4
4
18
18
18
1
28
33
10
23
18
3
15
13
9
19
16
3
18
1
18
7
1
27
3

ДЪРЖАВЕН

18

4

18

19

2
87
49

42

ОБЩО

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

БРОЙ 26
С Т Р. 9 1   

ул."Криволак" - ул."Ниш"
ул."Лъдженска"
ул."Мак Гахан"
ул."Митрополит Серафим"
ул."Асен Златаров" - ул."Гунчо войвода"
ул."Мишо Тодоров"
ул."Мищо Тодоров"
ул."Мишо Тодоров" - училище "Европа"
ул."Н. Михайловски"
ул."Асен Златаров" - ул."Симеон Табаков"
ул."Неофит Бозвели"
ул."Неофит Рилски"
ул."Никола Карев"
ул."Николай Петрини"
ул."Одрин" - ул."Иван Вазов"
ул."Иван Вазов" - бул."Христо Ботев"
ул."Ниш"
ул."Охрид"
ул."д-р К. Стоилов" - ул."Тодор Икономов"
ул."Тодор Икономов" - бул."Братя Миладинови"
ул."П. Славейков"
ул."Петко Каравелов"
ул."Драган Цанков" - ул."Георги Гюлмязов"
ул."Георги Гюлмязов" - ул."Неофит Бозвели"
ул."Предел"
ул."Първи май"
ул."Райко Даскалов"
ул."Райна Княгиня"
ул."Георги Сава Раковски" - ул."Асен Златаров"
ул."Асен Златаров" - ул."Великокняжевска"
ул."Сава Доброплодни"
ул."Райна Княгиня" - ул."Антим I"
ул."Райна Княгиня" - ул."Елисавета Багряна"
ул."Ген. Столетов" - ул."Райна Княгиня"
ул."Славянска"
до бул."цар Симеон"

УЛИЦИ

4

1

2
1

таксиметрови

Възможни

Коментар

ВЕСТНИК

57

22

11
12
32
59

31
39

инвалидни

ДЪРЖАВЕН

30
31

10
20
27
17

3
21
15
12
12
23
21
2
21
21
10
20
27
17
10
7
28
30
21
9
31
39
22
17
11
12
28
59
19
40
22
5
17
14
57
17

без спец.
предназначение

92

21

23

21
15
12

ОБЩО

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

С Т Р.
БРОЙ 26

Паркинг 1.1
Паркинг 1.2
Паркинг 1.3
Паркинг 1.4
Паркинг 1.5
Паркинг 1.6
Паркинг 1.7
Паркинг 1.8
Паркинг 1.9
Паркинг 1.10
Паркинг 1.11
Паркинг 1.12
Паркинг 1.13
Паркинг 1.14
Паркинг 1.15
Паркинг 1.16
Паркинг 1.17
Паркинг 1.18
Паркинг 1.19
Паркинг 1.20
Паркинг 1.21
Паркинг 1.22
Паркинг 1.23
Паркинг 1.24
Паркинг 1.25
Паркинг 1.26

ул."Търговска"

ул."Струма"

ул."Сливница"

до ул."ген.Гурко"
до ул."Лъдженска"

ул."Великокняжевска" - ул."Райна Княгиня"

ул."Петко Каравелов" - ул."ген. Столипин"
ул."ген. Столипин" - ул."Йосиф Щрасмаиер"

УЛИЦИ

10
1976
106
127
8
22
10
15
6
21
35
47
19
27
27
21
6
15
18
19
9
27
22
31
57
16
8
31

5

25

ОБЩО
без спец.
инвалидни таксиметрови
предназначение
34
6
25
10
15
5
5
10
1934
24
18
103
3
124
3
8
22
10
15
6
19
2
35
45
2
17
2
27
26
1
19
2
6
15
16
2
18
1
8
1
26
1
20
2
30
1
54
3
16
8
30
1

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

Възможни

0

паркинг с бариера

Коментар

БРОЙ 26
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 3   

24
6
15
26
39
14
16
13
23
23
29
34
13
38
38
8
16
10
22
20
58
76
123
40
129
20
216
300
20
9
23
15
8
7
12
20

ОБЩО

1

7
12
20

23
15

300

паркинг с бариера ЛИДЛ
паркинг с бариера
паркинг с бариера БИЛЛА

КАУФЛАНД

57 косо паркиране

23

Коментар

ВЕСТНИК

8

19
9

6

1
4
3
2
3

2
2
4
1
2
2
2
2

Възможни

ДЪРЖАВЕН

72
120
38
126
20
210

21
27
30
12
36
36
6
14
10
22
20

без спец.
инвалидни таксиметрови
предназначение
23
1
6
14
1
24
2
39
14
14
2
13

94

Паркинг 1.27
Паркинг 1.28
Паркинг 1.29
Паркинг 1.30
Паркинг 1.31
Паркинг 1.32
Паркинг 1.33
Паркинг 1.34
Паркинг 1.35
Паркинг 1.36
Паркинг 1.37
Паркинг 1.38
Паркинг 1.39
Паркинг 1.40
Паркинг 1.41
Паркинг 1.42
Паркинг 1.43
Паркинг 1.44
Паркинг 1.45
Паркинг 1.46
Паркинг 1.47
Паркинг 1.48
Паркинг 1.49
Паркинг 1.50
Паркинг 1.51
Паркинг 1.52
Паркинг 1.53
Паркинг 1.54
Паркинг 1.55
Паркинг 1.56
Паркинг 1.57
Паркинг 1.58
Паркинг 1.59
Паркинг 1.60
Паркинг 1.61
Паркинг 1.62

УЛИЦИ

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

С Т Р.
БРОЙ 26

ОБ ЩО

на ул."17-ти януари"
до паркинг 2.85
бул."Тракия" - ул."Стефан Серткостов"
ул."арх. Йордан Йорданов"
ул."Баба Тонка" - ул."Радецки"
ул."Радецки" - ул."Попска"
ул."Баба Тонка"
ул."Хаджи Вълкова" - бул."Стефан Караджа"
ул."Веслец"
ул."Хан Крум" - ул."Георги Икономов"
ул."Георги Икономов"
ул."Патриарх Евтимий" - ул."Драгойчова"
ул."Копринка"
бул."Тракия" - ул."Георги Икономов"
ул."Московска"
бул."Шести септември" - ул."Хан Крум"
ул."Овчарска"
ул."Конда войвода" - ул."Хан Крум"
ул."Тертер"
ул."Патриарх Евтимий" - ул."Харкан"
ул."Хан Крум"
ул."Московска" - ул."Таньо войвода"
ул."Христо Смирненски"
ул."Хан Крум" - ул."Георги Икономов"

ул."17-ти януари"

Паркинг 1.63

УЛИЦИ

224

15

6

12

13

2

4

20

2. кв. КЛУЦОХОР
43
11
9
23
53
14
39
30
30
23
23
20
20
4
4
2
2
13
13
12
12
6
6
15
15
221
3

3
1
2

0

0

без спец.
инвалидни таксиметрови
предназначение
113
3
1839
70
0

Коментар

0

0

20 паркинг с бариера
457

Възможни

ДЪРЖАВЕН

23

30

56

43

136
2389
4365

ОБЩО

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

БРОЙ 26
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 5   

Паркинг 2.1
Паркинг 2.2
Паркинг 2.3
Паркинг 2.4
Паркинг 2.5
Паркинг 2.6
Паркинг 2.7
Паркинг 2.8
Паркинг 2.9
Паркинг 2.10
Паркинг 2.11
Паркинг 2.12
Паркинг 2.13
Паркинг 2.14
Паркинг 2.15
Паркинг 2.16
Паркинг 2.17
Паркинг 2.18
Паркинг 2.19
Паркинг 2.20
Паркинг 2.21
Паркинг 2.22
Паркинг 2.23
Паркинг 2.24
Паркинг 2.25
Паркинг 2.26
Паркинг 2.27
Паркинг 2.28
Паркинг 2.29
Паркинг 2.30
Паркинг 2.31
Паркинг 2.32
Паркинг 2.33
Паркинг 2.34
Паркинг 2.35
Паркинг 2.36

УЛИЦИ
11
10
8
14
21
4
101
8
7
11
4
5
9
5
12
165
40
13
5
10
19
13
17
16
59
22
14
30
9
35
21
18
17
9
13
25

ОБЩО

21
18
17
9
13

9

10
19
13
17
16
57
22
14

2

ВЕСТНИК

25

35

30

5

12
160

Коментар

ДЪРЖАВЕН

5

1

3
1

1
1

10

Възможни

96

40
13

8
13
20
4
98
7
7
10
4
5
9
5

без спец.
инвалидни таксиметрови
предназначение
10
1

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

С Т Р.
БРОЙ 26

Паркинг 2.37
Паркинг 2.38
Паркинг 2.39
Паркинг 2.40
Паркинг 2.41
Паркинг 2.42
Паркинг 2.43
Паркинг 2.44
Паркинг 2.45
Паркинг 2.46
Паркинг 2.47
Паркинг 2.48
Паркинг 2.49
Паркинг 2.50
Паркинг 2.51
Паркинг 2.52
Паркинг 2.53
Паркинг 2.54
Паркинг 2.55
Паркинг 2.56
Паркинг 2.57
Паркинг 2.58
Паркинг 2.59
Паркинг 2.60
Паркинг 2.61
Паркинг 2.62
Паркинг 2.63
Паркинг 2.64
Паркинг 2.65
Паркинг 2.66
Паркинг 2.67
Паркинг 2.68
Паркинг 2.69
Паркинг 2.70
Паркинг 2.71
Паркинг 2.72

УЛИЦИ
40
9
5
7
12
83
14
11
10
22
19
18
13
15
34
15
20
22
30
37
24
14
20
86
98
5
35
20
23
42
57
14
40
164
20
20

ОБЩО

4

2

3
3

55
14
40
160

35

83
95

24

15
34
15
20
21
29

19
18

80

Възможни

Коментар

ВЕСТНИК

20
20

20
23
42

5

14
20

1
1
1

3

таксиметрови

ДЪРЖАВЕН

36

13

14
11
10
22

без спец.
инвалидни
предназначение
40
9
5
7
12

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

БРОЙ 26
С Т Р. 9 7   

11

3. кв. КОМЛУКА
12
4
4
11
11
92
92
12
6
6
9
9
11
11
11

0

38
16
15
16
1190

1

36

54
17

Възможни

2

таксиметрови

Коментар

ВЕСТНИК

11

9

12

92

11

12
4

971

18
7
12
12

без спец.
инвалидни
предназначение
30
17
14
10

ДЪРЖАВЕН

ул."Шейново" - ул."Устрем"
ул."Борис Търновски"
ул."Сирак Скитник" - ул."Великокняжевска"
ул."Булаир"
ул."Асеновска" - ул."Сирак Скитник"
ул."Джордж Уошбърн"
ул."д-р Миркович" - ул."Любен Каравелов"
ул."д-р Миркович" - ул."Асеновска"
ул."д-р Миркович"
ул."Джордж Уошбърн" - ул."Павел Милюков"
ул."Иречек"
ул."Борис Търновски" - ул."Клокотница"
ул."Клокотница"

ОБЩО

30
17
14
10
56
17
18
7
12
12
39
16
15
16
2197
2421

ОБЩО

98

ул."Асеновско дефиле"
ул."Аспарух"

Паркинг 2.73
Паркинг 2.74
Паркинг 2.75
Паркинг 2.76
Паркинг 2.77
Паркинг 2.78
Паркинг 2.79
Паркинг 2.80
Паркинг 2.81
Паркинг 2.82
Паркинг 2.83
Паркинг 2.84
Паркинг 2.85
Паркинг 2.86

УЛИЦИ

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

С Т Р.
БРОЙ 26

ул."Абаджийска" - ул."Иречек"

12
261
13
13
8
13
10
20
17
42
90
30
38
15
33
10
5
13
6
27

22

20

6

12

15

12

ОБЩО

1

27

10
5
13

0
13
13
8
13
10
20
17
41
87
29
37
15

Възможни

Коментар

0

ВЕСТНИК

6

32

1
3
1
1

без спец.
инвалидни таксиметрови
предназначение
11
12
12
15
15
12
12
6
6
20
13
7
22
8
14
12
261
0
0

ДЪРЖАВЕН

Паркинг 3.1
Паркинг 3.2
Паркинг 3.3
Паркинг 3.4
Паркинг 3.5
Паркинг 3.6
Паркинг 3.7
Паркинг 3.8
Паркинг 3.9
Паркинг 3.10
Паркинг 3.11
Паркинг 3.12
Паркинг 3.13
Паркинг 3.14
Паркинг 3.15
Паркинг 3.16
Паркинг 3.17
Паркинг 3.18

ул."Асеновка" - ул."Димитър Пехливанов"
ул."Любен Каравелов"
ул."Сан Стефано" - ул."д-р Миркович"
ул."Плевен"
ул."Асеновка" - ул."Димитър Пехливанов"
ул."Преслав"
ул."Шейново" - ул."Добротица"
ул."Сан Стефано"
ул."Асеновка" - ул."Димитър Пехливанов"
ул."Гребенец" - ул."Чаталджа"
ул."Стефан Егаров"
ул."Чудомир Кантарджиев" - ул."Шипка"
ул."Стефан Пейчев" - ул."Борис Търновски"
ул."Стефан Пейчев"

ул."Колишница"

УЛИЦИ

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

БРОЙ 26
С Т Р. 9 9   

Паркинг 4.1
Паркинг 4.2
Паркинг 4.3
Паркинг 4.4
Паркинг 4.5

120
62
66
18
4
15

21
9

65

25

инвалидни

4. кв. РЕПУБЛИКА
25
25
65
65
21
9
9
120

93

30

13
12

без спец.
предназначение

0

0

0
62
64
18
4
15

27
25
6
553

5
5
6
6
4
3
15
10
8

60
5
10

Възможни

Коментар

0

0

ВЕСТНИК

2

0

8

1

таксиметрови

ДЪРЖАВЕН

ул."д-р Захари Димитров" - ул."Халката
ул."Елисавета Багряна"
ул."Георги Сава Раковски" - ул."Великокняжевска"
ул."ж.к. Република"
ул."Роза"
ул."Абланово" - ул."Черно море"

ОБЩО

60
5
10
13
12
5
5
6
6
4
3
15
10
8
30
27
26
6
654
915

ОБЩО

100

ул."Абланово"

Паркинг 3.19
Паркинг 3.20
Паркинг 3.21
Паркинг 3.22
Паркинг 3.23
Паркинг 3.24
Паркинг 3.25
Паркинг 3.26
Паркинг 3.27
Паркинг 3.28
Паркинг 3.29
Паркинг 3.30
Паркинг 3.31
Паркинг 3.32
Паркинг 3.33
Паркинг 3.34
Паркинг 3.35
Паркинг 3.36

УЛИЦИ

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

С Т Р.
БРОЙ 26

ОБЩО

ОБЩО

0

инвалидни

6. кв. НОВО СЕЛО
20
20
37
37
32
32
29
15
14
30

13

3
4

6

5.кв. КОЛЬО ФИЧЕТО
30

без спец.
предназначение

0

2

таксиметрови

0

10

0

13
50

17
5
9

6

15
13
8
8
21
228

Възможни

Коментар

0

0

ВЕСТНИК

30

29

32

37

20

30
30
6
6
3
4
17
5
9
10
13
73
103

15
13
8
8
21
230
350

ОБЩО

ДЪРЖАВЕН

ул."Агликина поляна"
ул."Тодор Димитриев" - ул."Братя Шкорпил"
ул."Алеко Константинов"
ул."Владислав Очков" - ул."Тодов Димитриев"
ул."Антон Иванов"
ул."Роза Люксембург" - ул."Георги Дандев"
ул."Байкал"
ул."Балатон" - ул."Жельо войвода"
ул."Жельо войвода" - бул."Панайот Хитов"
ул."Братя Кутеви"

Паркинг 5.1
Паркинг 5.2
Паркинг 5.3
Паркинг 5.4
Паркинг 5.5
Паркинг 5.6
Паркинг 5.7
ТАКСИ до Паркинг 5.7
Паркинг 5.8

ул."Добри Димитров"

Паркинг 4.6
Паркинг 4.7
Паркинг 4.8
Паркинг 4.9
Паркинг 4.10

УЛИЦИ

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

БРОЙ 26
С Т Р. 1 0 1   

ул."д-р Пенка Тодорова" - ул."Братя Шкорпил"
ул."Братя Шкорпил"
ул."Балатон" - ул."Жельо войвода"
ул."Карандила" - ул."Агликина поляна"
ул."Жельо войвода" - бул."Панайот Хитов"
ул."Васил Димитров"
ул."Братя Шкорпил" - ул."Добри Добрев"
ул."Владислав Очков"
ул."Стоян Папазов" - бул."Панайот Хитов"
бул."Панайот Хитов" - ул."Георги Данчев"
ул."Габрово"
ул."Роза Люксембург" - ул."Георги Дандев"
ул."Гаговец"
ул."Добри Димитров" - ул."Владислав Очков"
ул."Владислав Очков" - ул."Пейо Яворов"
ул."Пейо Яворов" - ул."Феликс Каниц"
ул."Феликс Каниц" - ул."Братя Шкорпил"
ул."ген. Кирол Ботев"
бул."Христо Ботев" - ул."Антон Иванов"
ул."Добри Добрев"
ул."Жельо войвода" - бул."Панайот Хитов"
бул."Панайот Хитов" - ул."Георги Данчев"
ул."д-р Пенка Тодорова"
ул."Братя Кутеви" - ул."Трифон войвода"
ул."Йордан Богдар"
ул."Братя Шкорпил" - ул."Добри Добрев"
ул."Мур"
ул."Роза Люксембург" - ул."Георги Дандев"
ул."Осми март"
ул."Карандила" - ул."Дибич Задбалкански"
ул."Пейо Яворов"
ул."Жельо войвода" - бул."Панайот Хитов"
бул."Панайот Хитов" - ул."Георги Данчев"
ул."Равна река"
ул."Карандила" - ул."Агликина поляна"

УЛИЦИ

25

10

10

Възможни

Коментар

ВЕСТНИК

134

25

38

20

10

74

таксиметрови

ДЪРЖАВЕН

22

64

27

16
16
126
24
102
27
27
64
17
15
20
12
22
22
74
14
60
10
10
20
20
38
38
25
25
134
27
107
25
13

без спец.
инвалидни
предназначение
30
25
14
11

102

126

16

35

ОБЩО

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

С Т Р.
БРОЙ 26

1103
13
9
14
12
27

30

40

17

68

56

10

12

13

48

45

ОБЩО
инвалидни

0

таксиметрови

10

0
13
9

Възможни

Коментар

0

ВЕСТНИК

14
12
27

6
6
45
45
48
48
13
13
12
12
10
10
56
23
15
18
68
13
20
35
17
17
40
8
10
6
16
30
30
1093

без спец.
предназначение

ДЪРЖАВЕН

Паркинг 6.1
Паркинг 6.2
Паркинг 6.3
Паркинг 6.4
Паркинг 6.5

ул."Агликина поляна" - ул."Слънчева поляна"
ул."Слънчева поляна" - ул."Дибич Задбалкански"
ул."Роза Люксембург"
бул."Христо Ботев" - ул."Владислав Очков"
ул."Ропотамо"
ул."Аргира Жечкова" - ул."Байкал"
ул."Русчо Симеонов"
ул."Владислав Очков" - ул."Пейо Яворов"
ул."Синчец"
ул."Сергей Румянцев" - ул."Георги Данчев"
ул."Стоян войвода"
ул."Теменуга" - ул."Георги Данчев"
ул."Стоян Папазов"
ул."Добри Димитров" - ул."Пейо Яворов"
ул."Пейо Яворов" - ул."Феликс Каниц"
ул."Феликс Каниц" - ул."Братя Шкорпил"
ул."Тодор Димитриев"
ул."Братя Кутеви" - ул."Трифон войвода"
ул."Трифон войвода" - ул."Агликина поляна"
ул."Агликина поляна" - ул."Сергей Румянцев
ул."Трифон войвода"
ул."Братя Шкорпил" - ул."Добри Добрев"
ул."Феликс Каниц"
ул."Жельо войвода" - ул."Стоян Папазов"
ул."Стоян Папазов" - ул."Гаговец"
ул."Гаговец" - бул."Панайот Хитов"
ул."Братя Кутеви" - ул."Трифон войвода"
ул."Цанко Церковски"
ул."Владислав Очков" - ул."Тодов Димитриев"

УЛИЦИ

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

БРОЙ 26
С Т Р. 1 0 3   

ОБЩО

23
26
40
20
35
12
60
20
27
14
6
9
19
11
28
76
10
58
37
11
20
38

20
39
16
12
26
30
112
65
51
446
1549

ОБЩО
инвалидни

58
37
11

60
20
27
13
6
9
19
11
2

1

3
2
1
7

1

таксиметрови

0

Коментар

0

ВЕСТНИК

20
38

28
74
10

35
12

23
26
40

108

20
38
16
12

Възможни

ДЪРЖАВЕН

20

7. кв. БЪЛГАРКА

26
30
109
63
50
331

без спец.
предназначение

104

Паркинг 7.1
Паркинг 7.2
Паркинг 7.3
Паркинг 7.4
Паркинг 7.5
Паркинг 7.6
Паркинг 7.7
Паркинг 7.8
Паркинг 7.9
Паркинг 7.10
ПАРКОМЕСТА до Паркинг 7.10
Паркинг 7.11
Паркинг 7.12
Паркинг 7.13
Паркинг 7.14
Паркинг 7.15
Паркинг 7.16
Паркинг 7.17
Паркинг 7.18
Паркинг 7.19
Паркинг 7.20
Паркинг 7.21

Паркинг 6.6
Паркинг 6.7
Паркинг 6.8
Паркинг 6.9
Паркинг 6.10
Паркинг 6.11
Паркинг 6.12
Паркинг 6.13
Паркинг 6.14

УЛИЦИ

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

С Т Р.
БРОЙ 26

Паркинг 7.22
Паркинг 7.23
Паркинг 7.24
Паркинг 7.25
Паркинг 7.26
ПАРКОМЕСТА до Паркинг 7.26
Паркинг 7.27
Паркинг 7.28
Паркинг 7.29
Паркинг 7.30
Паркинг 7.31
ТАКСИ до Паркинг 7.31
Паркинг 7.32
Паркинг 7.33
Паркинг 7.34
Паркинг 7.35
ПАРКОМЕСТА до Паркинг 7.35
Паркинг 7.36
Паркинг 7.37
Паркинг 7.38
Паркинг 7.39
Паркинг 7.40
Паркинг 7.41
Паркинг 7.42
Паркинг 7.43
Паркинг 7.44
Паркинг 7.45
Паркинг 7.46
Паркинг 7.47
Паркинг 7.48
Паркинг 7.49
Паркинг 7.50

УЛИЦИ

ОБЩО

инвалидни

7
10

таксиметрови

10

10

610

15

36

16
52
13
11

54

12
10

57

28

Възможни

КАУФЛАНД

Коментар

ВЕСТНИК

228
791

11

20
11
15
7
16

12
11
16

15
15
25

7
15
13
14

27
7
15

без спец.
предназначение

ДЪРЖАВЕН

1421

28
27
7
15
57
7
15
13
14
12
10
10
15
15
25
54
12
11
16
16
52
13
11
20
11
15
7
16
36
11
15
235

ОБЩО

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

БРОЙ 26
С Т Р. 1 0 5   

Паркинг 8.1
Паркинг 8.2
Паркинг 8.3
Паркинг 8.4
Паркинг 8.5
Паркинг 8.6
Паркинг 8.7
Паркинг 8.8
Паркинг 8.9
Паркинг 8.10
ПАРКОМЕСТА до Паркинг 8.10
Паркинг 8.11
Паркинг 8.12
ПАРКОМЕСТА до Паркинг 8.12
Паркинг 8.13
Паркинг 8.14
Паркинг 8.15
Паркинг 8.16
Паркинг 8.17
Паркинг 8.18
Паркинг 8.19
ПАРКОМЕСТА до Паркинг 8.19
Паркинг 8.20
Паркинг 8.21
Паркинг 8.22
Паркинг 8.23
Паркинг 8.24
Паркинг 8.25
Паркинг 8.26
Паркинг 8.27
Паркинг 8.28
Паркинг 8.29
ПАРКОМЕСТА до Паркинг 8.29

УЛИЦИ

18
18
20
28
60
14
18
37
16
75
10
30
34
32
45
24
42
23
24
66
14
25
14
8
30
70
35
124
83
47
31
144
15

ОБЩО
инвалидни

15

120
83
140

4

4

70

14
8

66
14

Коментар

ВЕСТНИК

47
31

35

30

25

23
24

45
24
42

30
34

16
75

18

28
60

18

Възможни

ДЪРЖАВЕН

32

10

таксиметрови

106

37

14

18
20

8. кв. СИНИ КАМЪНИ

без спец.
предназначение

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

С Т Р.
БРОЙ 26

Паркинг 8.30
Паркинг 8.31
Паркинг 8.32
Паркинг 8.33
Паркинг 8.34
Паркинг 8.35
Паркинг 8.36
Паркинг 8.37
Паркинг 8.38
Паркинг 8.39
Паркинг 8.40
Паркинг 8.41
Паркинг 8.42
Паркинг 8.43
Паркинг 8.44
Паркинг 8.45
Паркинг 8.46
Паркинг 8.47
Паркинг 8.48
Паркинг 8.49
Паркинг 8.50
Паркинг 8.51
Паркинг 8.52
Паркинг 8.53
Паркинг 8.54
ПАРКОМЕСТА до Паркинг 8.54
ПАРКОМЕСТА до Паркинг 8.54
Паркинг 8.55
Паркинг 8.56
Паркинг 8.57
Паркинг 8.58
Паркинг 8.59
Паркинг 8.60

УЛИЦИ

ОБЩО

12

4

таксиметрови

0

1439

55

42
54

15

36
36

10
25

16

60

55

130

Възможни

Коментар

0

ВЕСТНИК

43
842

18

20
8
40

15

18

15
28
36

7
15
21
38

33

13
23
20
13
34

без спец.
инвалидни
предназначение
23

ДЪРЖАВЕН

2293

23
134
13
23
20
13
34
55
33
60
7
15
21
38
16
15
28
36
10
25
18
36
36
15
15
20
8
40
42
54
18
55
43

ОБЩО

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

БРОЙ 26
С Т Р. 1 0 7   

36
21
9
25
8
8
10
14
17
6
26
73
14
30
27
35
55
21
12
20
40
8
45
65
30
26
38
27
30
13
34
21
12

ОБЩО

26
38
27
30
13
34
21
12

40

21
12

инвалидни

таксиметрови

8
45
65
30

20

55

73
14
30

Възможни

Коментар

ДЪРЖАВЕН

27
35

9. кв. ДРУЖБА
36
21
9
25
8
8
10
14
17
6
26

без спец.
предназначение

108

Паркинг 9.1
ПАРКОМЕСТА до Паркинг 9.1
Паркинг 9.2
Паркинг 9.3
Паркинг 9.4
Паркинг 9.5
ПАРКОМЕСТА до Паркинг 9.5
Паркинг 9.6
Паркинг 9.7
Паркинг 9.8
Паркинг 9.9
Паркинг 9.10
Паркинг 9.11
Паркинг 9.12
Паркинг 9.13
Паркинг 9.14
Паркинг 9.15
Паркинг 9.16
Паркинг 9.17
Паркинг 9.18
Паркинг 9.19
Паркинг 9.20
Паркинг 9.21
Паркинг 9.22
Паркинг 9.23
Паркинг 9.24
Паркинг 9.25
Паркинг 9.26
Паркинг 9.27
Паркинг 9.28
Паркинг 9.29
Паркинг 9.30
Паркинг 9.31

УЛИЦИ

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 26

Паркинг 9.32
Паркинг 9.33
Паркинг 9.34
Паркинг 9.35
Паркинг 9.36
Паркинг 9.37
Паркинг 9.38
Паркинг 9.39
Паркинг 9.40
Паркинг 9.41
Паркинг 9.42
Паркинг 9.43
Паркинг 9.44
Паркинг 9.45
Паркинг 9.46
Паркинг 9.47
Паркинг 9.48
Паркинг 9.49
Паркинг 9.50
Паркинг 9.51
Паркинг 9.52
Паркинг 9.53
Паркинг 9.54
Паркинг 9.55
Паркинг 9.56
Паркинг 9.57
Паркинг 9.58
Паркинг 9.59
Паркинг 9.60
Паркинг 9.61
Паркинг 9.62
Паркинг 9.63
Паркинг 9.64
Паркинг 9.65
Паркинг 9.66
Паркинг 9.67

УЛИЦИ
80
189
23
50
63
26
31
41
19
7
18
14
20
24
20
10
29
6
5
28
83
7
27
12
20
15
20
28
35
60
103
16
61
14
23
54

ОБЩО

1
2

2

100
16
59

20
15
20

14
20

19
7

50

184

Възможни

паркинг с бариера ЛИДЛ

Коментар

ВЕСТНИК

14
22
52

3

3

5

таксиметрови

ДЪРЖАВЕН

28
35
60

24
20
10
29
6
5
28
80
7
27
12

18

63
26
31
41

23

без спец.
инвалидни
предназначение
80

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

БРОЙ 26
С Т Р. 1 0 9   

ОБЩО

23
11
38
21

9

инвалидни

10. кв. МЛАДОСТ

1594

14
31
3
13
62
76
44
35

50

без спец.
предназначение

18

2

таксиметрови

0

23
11
38
21

20
1440

43
40
22
12
20
67
40
28
56
45
28
42

38
45
30

Възможни

Коментар

ДЪРЖАВЕН

3052

9
38
45
30
52
43
40
22
12
20
67
40
28
56
45
28
42
14
31
3
13
62
76
44
35
20

ОБЩО

110

Паркинг 10.1
Паркинг 10.2
Паркинг 10.3
Паркинг 10.4

Паркинг 9.68
Паркинг 9.69
Паркинг 9.70
Паркинг 9.71
Паркинг 9.72
Паркинг 9.73
Паркинг 9.74
Паркинг 9.75
Паркинг 9.76
Паркинг 9.77
Паркинг 9.78
Паркинг 9.79
Паркинг 9.80
Паркинг 9.81
Паркинг 9.82
Паркинг 9.83
Паркинг 9.84
Паркинг 9.85
Паркинг 9.86
Паркинг 9.87
Паркинг 9.88
Паркинг 9.89
Паркинг 9.90
Паркинг 9.91
Паркинг 9.92
Паркинг 9.93

УЛИЦИ

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 26

ОБЩО

8
6
12
11

12. кв. СТОЯН ЗАИМОВ
8
6
12
11

0

11. кв. РУСКИ
30
30
50
30
55
25
220

инвалидни

0
1
1
1
1
4

0

таксиметрови

0

0

10
10

0
20
20
20
20
80

135

22

20

Възможни

Коментар

ВЕСТНИК

Паркинг 12.1
Паркинг 12.2
Паркинг 12.3
Паркинг 12.4

Паркинг 11.1
Паркинг 11.2
Паркинг 11.3
Паркинг 11.4

30
30
50
30
55
25
220
21
21
21
21
84
304

93

6
8
8
20
18
7
20
6

без спец.
предназначение

ДЪРЖАВЕН

ул."Гогол"
ул."Лев Толстой"
ул."Петко Д. Петков"
ул."Петьофи"
ул."Сава Филаретов"
ул."Юрий Венелин"

238

20
6
8
8
20
18
7
20
6
22
10

Паркинг 10.5
Паркинг 10.6
Паркинг 10.7
Паркинг 10.8
Паркинг 10.9
Паркинг 10.10
ПАРКОМЕСТА до Паркинг 10.10
Паркинг 10.11
Паркинг 10.12
Паркинг 10.13
ТАКСИ до Паркинг 10.13
ОБЩО

ОБЩО

УЛИЦИ

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

БРОЙ 26
С Т Р. 1 1 1   

37
13
34
14
15
16
7
16
15
13
19
4
14
11
10
15
8
22
9
12
24
18
5
15
11
20
19
8
8
6
16
7
9
23
30
27

ОБЩО

16
7
9
23
30

8

таксиметрови

Коментар

ВЕСТНИК

27

8
6

20
19

18

10

Възможни

ДЪРЖАВЕН

5
15
11

15
8
22
9
12
24

без спец.
инвалидни
предназначение
37
13
34
14
15
16
7
16
15
13
19
4
14
11

112

Паркинг 12.5
Паркинг 12.6
Паркинг 12.7
Паркинг 12.8
Паркинг 12.9
Паркинг 12.10
Паркинг 12.11
Паркинг 12.12
Паркинг 12.13
Паркинг 12.14
Паркинг 12.15
Паркинг 12.16
Паркинг 12.17
Паркинг 12.18
Паркинг 12.19
Паркинг 12.20
Паркинг 12.21
Паркинг 12.22
Паркинг 12.23
Паркинг 12.24
Паркинг 12.25
Паркинг 12.26
Паркинг 12.27
Паркинг 12.28
Паркинг 12.29
Паркинг 12.30
Паркинг 12.31
Паркинг 12.32
Паркинг 12.33
Паркинг 12.34
Паркинг 12.35
Паркинг 12.36
Паркинг 12.37
Паркинг 12.38
Паркинг 12.39
Паркинг 12.40

УЛИЦИ

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

С Т Р.
БРОЙ 26

ОБЩО

42
35
10
12
13
31

1001

10
11
5
27
14
14
33
6
10
15
9
7
36
11
18
14
13
10
10
26
16
36
27
10
26

ОБЩО

1

0

таксиметрови

0

13
30

10

42

26
327

27

10
26

7
36

15

6

27
14
14

11

Възможни

Коментар

ВЕСТНИК

12

35

13. кв. ДАМЕ ГРУЕВ

674

10

16
36

11
18
14
13
10

9

10

33

5

без спец.
инвалидни
предназначение
10

ДЪРЖАВЕН

Паркинг 13.1
Паркинг 13.2
Паркинг 13.3
Паркинг 13.4
Паркинг 13.5
Паркинг 13.6

Паркинг 12.41
Паркинг 12.42
Паркинг 12.43
Паркинг 12.44
Паркинг 12.45
Паркинг 12.46
Паркинг 12.47
Паркинг 12.48
Паркинг 12.49
Паркинг 12.50
Паркинг 12.51
Паркинг 12.52
Паркинг 12.53
Паркинг 12.54
Паркинг 12.55
Паркинг 12.56
Паркинг 12.57
Паркинг 12.58
Паркинг 12.59
Паркинг 12.60
Паркинг 12.61
Паркинг 12.62
Паркинг 12.63
Паркинг 12.64
Паркинг 12.65

УЛИЦИ

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

БРОЙ 26
С Т Р. 1 1 3   

Паркинг 13.7
Паркинг 13.8
Паркинг 13.9
Паркинг 13.10
Паркинг 13.11
Паркинг 13.12
Паркинг 13.13
Паркинг 13.14
Паркинг 13.15
Паркинг 13.16
Паркинг 13.17
Паркинг 13.18
Паркинг 13.19
Паркинг 13.20
Паркинг 13.21
Паркинг 13.22
Паркинг 13.23
Паркинг 13.24
Паркинг 13.25
Паркинг 13.26
Паркинг 13.27
Паркинг 13.28
Паркинг 13.29
Паркинг 13.30
Паркинг 13.31
Паркинг 13.32
Паркинг 13.33
Паркинг 13.34
Паркинг 13.35
Паркинг 13.36
Паркинг 13.37
Паркинг 13.38
Паркинг 13.39
Паркинг 13.40

УЛИЦИ
25
10
5
19
42
15
24
14
13
6
24
24
14
44
16
15
14
15
7
7
20
15
17
7
8
8
14
14
10
12
11
13
12
12

ОБЩО

12
11
13
12
12

15
17

таксиметрови

7
8
8
14
14
10

7
7
20

15
14

44

24
24

14

5

25

Възможни

Коментар

ДЪРЖАВЕН

15

16

14

инвалидни

114

13
6

19
42
15
24

10

без спец.
предназначение

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 26

бул."цар Симеон"
ул."Батак"
ул."Бършен"
ул."Дамян войвода"
ул."Единство"
ул."Калиакра"
ул."Калитин"

14. кв. НАДЕЖДА

483

27
5

14
11
12

9
13
16
30
16

без спец.
инвалидни
предназначение
17

5

1
1
2

таксиметрови

10
10

782

6
180
30
19
60
19

7
12

25

50
9
10

Възможни

Коментар

ДЪРЖАВЕН

1280

17
50
9
10
9
13
16
30
16
25
14
11
12
7
12
27
5
6
180
31
20
62
19
10

Паркинг 13.41
Паркинг 13.42
Паркинг 13.43
Паркинг 13.44
ПАРКОМЕСТА до Паркинг 13.44
Паркинг 13.45
Паркинг 13.46
Паркинг 13.47
Паркинг 13.48
Паркинг 13.49
Паркинг 13.50
Паркинг 13.51
Паркинг 13.52
Паркинг 13.53
Паркинг 13.54
Паркинг 13.55
Паркинг 13.56
Паркинг 13.57
Паркинг 13.58
Паркинг 13.59
Паркинг 13.60
Паркинг 13.61
Паркинг 13.62
ТАКСИ до Паркинг 13.62
ОБЩО

ОБЩО

УЛИЦИ

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

БРОЙ 26
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 5   

ОБЩО
19506

0

таксиметрови

36

Възможни

Изготвил: ….......................................................
/ инж. Ст. Димитров /

199

инвалидни

15. кв. ИНДУСТРИАЛЕН
21
100
57
178

36
36

без спец.
предназначение

Коментар

ДЪРЖАВЕН

паркинг 15.1
паркинг 15.2
паркинг 15.3

ОБЩО

ОБЩО

116

ул."Кара Кольо"
ул."Крали Марко"
ул."Кръстю Асенов"
ул."Перущица"
ул."Пирин"
ул."Преображенска"
ул."Спартак"
ул."Трайно Китанчев"
ул."Трайчо Китанчев
ул."Утро"
Паркинг 14.1

УЛИЦИ

ПАРКОМЕСТА + ПАРКИНГИ /бр./
Съществуващи

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 26

УЛИЦИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА
Схема 1: „Транспортно райониране на гр. Сливен и класификация на уличната мрежа”

III

III

III

ул.Братя Миладинови

ул.Банско шосе

двупосочна

двупосочна

двупосочна

двупосочна

двупосочна

III

IV

двупосочна

Посочност

III

Клас

16 - 19

16.5 - 19

6.5 - 16

16 - 10

16

10 - 14

4 - 5.5

2.4 - 4

2.3 - 5

3.5 - 6

4/6

2 - 2.5

Габарит чисто сечение
ширина
тротоар
платно

-

-

-

52

480

-

Паркиране
върху платното
-брой

-

ВА

ВA

ВА

ВA

ВА

вид

-

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

ширина

Велосип.
пътища

бул.Илинденско
въстание

бул.Стефан Караджа
път SLV 2079 (ул.Самуиловско
шосе)
път SLV 1112 -с.Чинтулово

бул.Стефан Караджа ул.Гео Милев
бул.Цар Симеон
бул.Христо Ботев (кр. Розова
бул.Хаджи Димитър градина)

ул.Димитър Пехливанов Добрович
бул.Шести септември
ул.Хан Крум-ул.17-ти януари
ул.Стефан Серткостов
ул.Гани Михалев
ул.Лозарска-ул.Драгойчова
ул.Коприна
ул.Патриарх Евтимий

ул.Банско шосе
бул.Илинденско въстание
ул.Индустриална

Регулирани
със знаци
6ул.Тракия
ул.Хилендар
ул.Иван Добровски
няма
ул.Шаркьой
ул.Московска
ул.Таньо войвода
ул.Георги Икономов
ул.Георги Икономов
ул.Братя Миладинови ул.Баба Тонка
ул.Попска

Регулирани
със светофари

Кръстовища

от ул.Банско шосе
до бул. Илинденско
въстание -тророар
има само от
западната страна

локално платно

Забележка

ДЪРЖАВЕН

бул.Тракия

бул.Стефан Караджа

бул.Шести септември

Наименование на
улица

ОБЕКТ: ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ГРАД СЛИВЕН
ФАЗА: Окончателен проект
ЧАСТ: Генерален план
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Сливен
УЛИЦИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА

БРОЙ 26
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 7   

двупосочна

двупосочна

III

IV

III

IV

двупосочна

III

бул.Стефан
Стамболов

бул.Цар Симеон

двупосочна

III

бул.Бургаско шосе

двупосочна

10 - 12

11 - 14

20

8.5 - 20

14 / 18

16 - 24

16 - 24

2.5 - 5

3.5 - 4

3.4 - 4

2 - 3.5

3.3 / 4

2.8 - 5

2.8 - 5

Габарит чисто сечение
ширина
тротоар
платно

185

-

-

-

-

-

Паркиране
върху платното
-брой

ВА

ВА

ВА

ВА

ВА

ВА

ВА

вид

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

ширина

Велосип.
пътища

бул.Бургаско шосе

Регулирани
със знаци
бул.Стефан Караджа
ул.Дели Ради
бул.Хаджи Димитър

ул.Пирин
ул.Родопи
ул.Светлина
ул.Индустриална
ул.ж.к. Даме Груев
ул.Радой Ралин
ул.Лъдженска
бул.Илинденско
ул.ген. Драгомиров
въстание
ул.Царица Йоана
ул.Братя Миладинови
ул.Търговска
бул.цар Освободител
ул.ген.Скобелев
ул.ДимитърПехливановДобрович

бул.Илинденско
въстание

ул.Георги Сава Раковски
ул.Добри Димитров
ул.Равна река
ул.Добри войвода
ул.Харамиите
ул.Черно море-ул. 8 март
ул.Владимир Очков
ул.Пейо Яворов
ул.Феликс Каниц
ул.Братя Шкорпил
ул.Димитър Калъкчията
ул.Добри Добрев
ул.Байкал
бул.Стефан Стамболовул.Лъвова чешма
ул. Акад. Л. Милетич
бул.Христо Ботев - ул.Радой
Ралин
ул.Георги Данчев
ул.Петко Д. Петков
бул.Стефан Стамболов
ул.Стефан Султанов
ул.Александър Пушкин
ул.Илинденско въстание
ул.Янко Сакъзов
бул.Бургаско Шосе
бул.Панайот Хитов - ул.Лъвова
бул.Георги Данчев
чешма

Регулирани
със светофари
ул.Банско шосе
бул.Цар Симеон

Кръстовища

от ул.Индустриална
до ул.Родопи тротоар от изток мин. 2 метра

предвижда се
бъдещо
кръгово
кръстовището с
бул.Стефан
Стамболовул.Лъвова чешма

разделителен
остров

Забележка

ДЪРЖАВЕН

двупосочна

III

двупосочна

Посочност

Клас

бул.Панайот Хитов

бул.Илинденско
въстание

Наименование на
улица

118

УЛИЦИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА
Схема 1: „Транспортно райониране на гр. Сливен и класификация на уличната мрежа”

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 26

УЛИЦИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА
Схема 1: „Транспортно райониране на гр. Сливен и класификация на уличната мрежа”

IV

IV

IV

IV

ул.ген Скобелев

ул.Баба Тонка

ул.Патриарх Евтимий

Клас

ул.Димитър
ПехливановДобрович

Наименование на
улица

двупосочна

6-8

7

5.5 - 7

двупосочна

1.7 - 3.7

2.3 - 2.7

1.5 - 3

2 - 4.5

2-5

-

30

61

-

Паркиране
върху платното
-брой

-

-

ВА

ВА

вид

-

-

2.5

2.5

ширина

Велосип.
пътища
Регулирани
със светофари

Регулирани
със знаци
ул.ген. Скобелев
ул.Павел Милюков
ул.д-р Миркович
ул.Искър
ул.Сан Стефано
ул.Плевен
ул.Оборище
ул.Априлско въстание
ул.Васил Априлов
ул.Никола Палаузов
ул.Поборническа
ул.Колишница
ул.Асеновско дефиле
бул.Шести септември
бул.Стефан Караджа
бул.цар Симеон
ул.Димитър ПехливановДобрович
ул.Асеновска
ул.Първи май
ул.Великокняжевска
ул.Текстилец
ул.Николай Дойчев
ул.Васил Петлешков
ул.Патриарх Евтимий
ул.Волентирска
ул.Хаджи Вълкова
ул.Розова долина
ул.Московска
ул.Асенова
бул.Стефан Караджа
бул.Тракия
ул.Георги Икономов
ул.Тертер
ул.Овчарска
ул.Средна гора
ул.Трапезица
ул.Васил Петлешков
ул.Бдин
ул.Баба Тонка

Кръстовища
Забележка

ДЪРЖАВЕН

еднопосочна

10.5 - 12

7.5 - 8

двупосочна

двупосочна

Посочност

Габарит чисто сечение
ширина
тротоар
платно

БРОЙ 26
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 9   

УЛИЦИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА
Схема 1: „Транспортно райониране на гр. Сливен и класификация на уличната мрежа”

IV

IV

IV

ул.Асеновска

ул.Великокняжевска

Клас

ул.Георги Икономов

Наименование на
улица

двупосочна

7 - 10

2.5 - 5.3

2.5 - 3

-

-

-

-

-

вид

-

-

-

ширина

Велосип.
пътища
Регулирани
със светофари

Регулирани
със знаци
ул.Драгойчова
ул.Хилендар
ул.Овчарска
ул.Христо Смирненски
ул.Брацигово
ул.Волентирска
ул.поп Йордан
ул.Шаркьой
ул.Веслец
ул.Хаджи Вълкова
ул.Московска
ул.Таньо войвода
бул.Стефан Караджа
ул.Патриарх Евтимий
ул.Копринка
ул.Свобода
ул.ген.Скобелев
ул.Абаджийска
ул.Марин Дринов
ул.Аспарух
ул.Сан Срефано
ул.Оборище
ул.Априлско въстание
ул.Момина сълза
ул.Васил Априлов
ул.Никола Палаузов
ул.цар Иван Асен
ул.Поборническа
ул.Колишница
ул.Булаир
бул.Тракия
ул.Георги Сава Раковски
ул.Мак Гахан
ул.ген. Скобелев
ул.Михаил Колони
ул.Михайл Чайковски
ул.Верила
ул.Иречек
ул.Кирил и Методий
ул.Борис Търновски
ул.Стефан Егаров
ул.Бенковски
ул.Индже войвода
ул.ген. Столетов
ул.Струма
ул.Кутелка

Кръстовища
Забележка

ДЪРЖАВЕН

6-7

2 - 3.3

20

Паркиране
върху платното
-брой

120

двупосочна

6.7 - 7

двупосочна

еднопосочна

6.5 - 7

Посочност

2.5 - 5.3

Габарит чисто сечение
ширина
тротоар
платно

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 26

УЛИЦИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА
Схема 1: „Транспортно райониране на гр. Сливен и класификация на уличната мрежа”

IV

IV

бул.Христо Ботев запад

двупосочна

IV

6.4 - 7.8

7

еднопосочна

двупосочна

7

7.5 - 8

5.6 - 7.5

еднопосочна

еднопосочна

Посочност

Клас

1.5 - 3.5

2.3 - 3.5

2.2 - 3

2-8

1.8 - 4.2

Габарит чисто сечение
ширина
тротоар
платно

162

96

101

Паркиране
върху платното
-брой

ВА

ВА

ВЛ

вид

2.5

2.5

1.5

ширина

Велосип.
пътища
Регулирани
със светофари

Регулирани
със знаци
ул.Алеко Богориди
ул.Райна Княгиня
ул.Джеймс Баучер
ул.Елин Пелин
ул.Маестро Атанасов
ул.Елисавета Багряна
бул.Хриско Ботев
бул.Панайот Хитов
ул.Великокняжевска
ул.Мак Гахан
ул.Добри Чинтулов
ул.граф Игнатиев
ул.ген. Столетов
ул.капитан Мамарчев
ул.Александър Екзарх
ул.Драган Цанков
ул.Георги Гюл,езов
ул.Неофит Рилски
ул.Георги Сава Раковски
ул.Карандила
ул.Дибич Задбалкански
ул.Роза Люксембург
ул.Йосиф Щросмайер
ул.ген. Кирил Ботев
ул.Георги Данчев
бул.Бургаско шосе
ул.Радой Ралин
ул.Братя Миладинови
ул.Георги Сава Раковски
ул.Драгоман
ул.ген. Столипин
ул.Дунав
ул.Братя Миладинови
ул.Радой Ралин
бул.Бургаско шосе
ул.Георги Данчев
ул.Гео Милев
ул.Криволак
ул.Хаджи Димитър

Кръстовища
Забележка

ДЪРЖАВЕН

бул.Христо Ботев изток

ул.Георги Сава
Раковски

Наименование на
улица

БРОЙ 26
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 1   

УЛИЦИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА
Схема 1: „Транспортно райониране на гр. Сливен и класификация на уличната мрежа”

IV

IV

IV

IV

IV

V

ул.Георги Данчев

ул.Янко Сакъзов

ул.Индустриална

ул.Самуиловско шосе

ул.Елисавета Багряна север

Клас

бул.Хаджи Димитър

Наименование на
улица

двупосочна

двупосочна

двупосочна

6 - 7.3

7.3 - 8.5

10

7.5 - 10.5

1.5 - 5

2-3

2-3

3 - 5.5

3 - 4.6

3.5 - 5

-

-

-

-

10

174

ВА

-

-

-

ВА

ВА

вид

2.5

-

-

-

2.5

2.5

ширина

Велосип.
пътища

бул.Панайот Хитов
ул.Добри Димитров
ул.Халката
ул.д-р Захари Димитров
ул.Мочурите
ул.Калето

ул.Банско шосе
посока с. Самуилово

Регулирани
със знаци
ул.ген. Драгомиров
ул.Славянска
ул.ген. Гурко
ул.Димитър Добрович
ул.Братя Миладинови
бул.Христо Ботев
ул.Радой Ралин
ул.Гоце Делчев
бул.Илинденско въстание
ул.Братя Миладинови
бул.Христо Ботев
ул.Радой Ралин
бул.Бургаско шосе
ул.Мур
ул.Антон Иванов
ул.Петко Петков
ул.Стефан Султанов
бул.Стефан Стамболов ул.Сава Филаретов
ул.Александър Пушкин
ул.Пейо Яворов
ул.Стоян войвода
ул.Синчец
ул.Тинтява
ул.Сергей Румянцев
ул.Добри Добрев
ул.Янко Сакъзов
ул.Георги Данчев
бул.Бургаско шосе
ул.Самуиловско шосе
бул.Стефан Караджа

Регулирани
със светофари

Кръстовища

от ул.Индустриална
до ул.Банско шосе тротоар от запад

Забележка

ДЪРЖАВЕН

двупосочна

8 - 10.7

10 - 22

Паркиране
върху платното
-брой

122

двупосочна

двупосочна

Посочност

Габарит чисто сечение
ширина
тротоар
платно

С Т Р.
ВЕСТНИК
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УЛИЦИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ГРАДА СПОРЕД ГПОД
Схема 1: „Транспортно райониране на гр. Сливен и класификация

V

IV

ул.Балатон

ул.Добри Димитров изток

V

ул. Антим I

IV

V

ул.Елисавета Багряна юг

ул.Булаир

Клас

Наименование на
улица

двупосочна

5-6

4.7 - 6

1.8 - 3

1.2 - 2.5

1.5 - 3.5

1.2 - 1.6

3 - 3.5

-

-

92

72

65

Паркиране
върху платното
-брой

ВА

-

-

ВЛ

-

вид

2.5

-

-

1.5

-

ширина

Велосип.
пътища
Регулирани
със светофари

ул.Елисавета Багряна
ул.Черно море
ул.Никифор Минков
ул.Гаговец
ул.Стоян Папазов
ул.Жельо войвода
ул.Балатон

Регулирани
със знаци
ул.Георги Сава Раковски
ул.Сава Доброплодни
ул.Асен Златаров
ул.Гунчо войвода
ул.Симеон Табаков
ул.Великокняжевска
ул. Г. С. Раковски
ул. Тунджа
ул. Капитан Мамарчев
ул. Ген. Столетов
ул. Ген.ул. Граф Игнатиев
ул. Добри Чинтулов
ул. Великокняжевска
ул.Асеновска
ул.Работническа
ул.цар Иван Асен
ул.Момина сълза
ул.Стара планина
ул.Оборище
ул.19-ти февруари
ул.Плевен
ул.Сан Стефано
ул.Никола Кичуков
ул.Аспарух
ул.Мартин Динов
ул.Сирак Скитник
ул.Клокотница
ул.Абаджийска
ул.Добри Димитров
ул.Аргира Жечкова
ул.Феликс Каниц
ул.Братя Шкорпил
ул.Байкал
ул.Лъвова чешма

Кръстовища

едностранен
тророар
от изток

тротоара започва
след
кръстовището с
ул.Аргира Жечкова

Забележка

ДЪРЖАВЕН

двупосочна

5.8 - 7

7.50

еднопосочна

еднопосочна

5.5 - 6

еднопосочна

Посочност

Габарит чисто сечение
ширина
тротоар
платно

БРОЙ 26
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УЛИЦИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ГРАДА СПОРЕД ГПОД
Схема 1: „Транспортно райониране на гр. Сливен и класификация на уличната мрежа”

IV

IV

ул.Пейо Яворов

ул.Владислав Очков

7.5 - 9

6

5.5 - 6

6 - 6.7

еднопосочна

еднопосочна

еднопосочна

еднопосочна

IV

двупосочна

4.6 - 6

двупосочна

IV

V

6.5 - 7

Посочност

2-5

126

134

-

-

-

-

-

-

вид

-

-

-

-

-

-

ширина

Велосип.
пътища
Регулирани
със светофари

ул.поп Харитон
ул.Орешака
ул.Сергей Румянцев
ул.Георги Данчев
ул.Агликина поляна
ул.Йордан Богдар
ул.Карандила
ул.Васил Димитров
ул.Трифон войвода
ул.д-р Иван Жечков
ул.Братя Кутеви
бул.Панайот Хитов
ул.Жельо войвода
ул.Георги Данчев
ул.Божур
ул.Сергей Румянцев
ул.Цанко Церковски
ул.Алеко Константинов
ул.Дибич Задбалкански
ул.Русчо Симеонов
ул.Агликина поляна
ул.Димчо Дебелянов
ул.Карандила
ул.Трифон войвода
бул.Панайот Хитов
ул.Гаговец
ул.Жельо войвода
ул.Георги Данчев
ул.Йосиф Щросмайер
ул.Роза Люксембург
ул.Сергей Румянцев
ул.Цанко Церковски
ул.Алеко Константинов
ул.Дибич Задбалкански
ул.Русчо Симеонов
ул.Агликина поляна
ул.Карандила
ул.Трифон войвода
бул.Панайот Хитов
ул.Гаговец
ул.Стоян Папазов

ул.Елисавета Багряна
ул.Черно море
ул.Абланово

Регулирани
със знаци

Кръстовища

от едната страна на
улицата липсва част
от тротоара

Забележка

ДЪРЖАВЕН

1.5 - 4

74

-

Паркиране
върху платното
-брой

124

1.8 - 2.4

1.5 - 3

1.5 - 3

1.5 - 5

Габарит чисто сечение
ширина
тротоар
платно

Клас

ул.Добри Добрев

ул.Добри Димитров запад

Наименование на
улица

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 26

УЛИЦИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ГРАДА СПОРЕД ГПОД
Схема 1: „Транспортно райониране на гр. Сливен и класификация на уличната мрежа”

V

V

V

ул. Аспарух

ул. Радецки

ул. Орешака

V

6

6

6

7.5

2.0 - 2.5

1.5 - 2.0

1.0 - 2.5

1.2 - 2.8

1.0 - 2.0

-

-

4

-

-

59

-

-

-

-

-

-

-

ВА

ВА

-

вид

-

-

-

-

-

2.5

2.5

-

ширина

Велосип.
пътища
Регулирани
със светофари

Регулирани
със знаци
бул.Бургаско шосе
ул.полк.Борис Дрангов
ул.Гогол
ул.Никола Фурнаджиев
ул.Петьофи
ул.Лев Толстой
ул.Юрий Венелин
ул.Георги Данчев
бул.Бургаско шосе
ул.Георги Данчев
бул.Христо Ботев
ул.Братя Миладинови
бул.Хаджи Димитър
бул.цар Симеон
ул.Георги Сава Раковски
ул.Михаил Ценов
ул.Асен Златаров
ул.Марица
ул.Гунчо войвода
ул.Симеон Табаков
ул.Възрожденска
ул.Струма
ул.Великокняжевска
ул. Чудомир Кантарджиев
ул. Чаталджа
ул. Булаир
ул. Работническа
ул. Асеновска
ул. Димитър ПехливановДобрович
ул. Шипка
ул. Шейново
ул. Добротица
ул. Булаир
ул. Асеновска
ул. Патриарх Евтимий
ул. Димитър Кавалджиев
ул. Московска
ул. Арх. Йордан Йорданов
локлно платно на бул. Стефан
Караджа
ул. Абланово
ул. Роза
ул. Добри Димитров-запад

Кръстовища

едностранен
тророар
от изтолк

Забележка

ВЕСТНИК

двупосочна

двупосочна

двупосочна

двупосочна

3.5-5

еднопосочна

V

1.7 - 2.0

1.5 - 6

4.7 - 5.8

Паркиране
върху платното
-брой

ДЪРЖАВЕН

ул. Оборище

6

еднопосочна

IV

ул.Райна Княгиня

1.8 - 3

10

еднопосочна

Посочност

Габарит чисто сечение
ширина
тротоар
платно

двупосочна

IV

IV

ул.Александър Пушкин

ул.Радой Ралин

Клас

Наименование на
улица

БРОЙ 26
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IV

V

ул. Дели Ради

ул.ген.Столипин

двупосочна

двупосочна

двупосочна

Посочност

5.5 - 9

7

6

2 - 2.7

2.0 - 4.5

2.2 - 2.5

Габарит чисто сечение
ширина
тротоар
платно

34

96

-

Паркиране
върху платното
-брой

-

-

-

вид

Регулирани
със светофари

ул.граф Игнатиев
ул.Александър Екзарх
ул.Драган Цанков
ул.Сливница
ул.Дрин
ул.Георги Гюлмязов
ул.Неофит Бозвели
бул.Христо Ботев

Регулирани
със знаци
ул. Владислав Очков
ул. Пейо Яворов
ул. Тодор Димитриев
ул. Синчец
бул. Георги Данчев

Кръстовища
Забележка

ДЪРЖАВЕН

Изготвил: ….......................................................
/ инж. Ст. Димитров /

-

-

-

ширина

Велосип.
пътища

126

1868

V

Клас

ул. Сергей Румянцев

Наименование на
улица

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 26

БРОЙ 26

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 7   

3. – Управителният съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите на основание чл. 136,
ал. 1, т. 7 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни
посредници обнародва:
Отчет за финансовото състояние на Фонда за преструктуриране на инвестиционни посредници за
годината, приключваща на 31 декември 2021 г.
Хил. лв.
31.12.2021 г.

31.12.2020 г.

177

73

177

73

Вземания

2

-

Краткосрочна част от дългосрочни ДЦК

1

-

Парични средства

1

70

4

70

181

143

180

143

Активи
Нетекущи активи
Нетекущи ДЦК, отчитани по амортизирана стойност
Общо нетекущи активи:
Текущи активи

Общо текущи активи:
Общо активи:
Резерви
Резерви
Резерв за възстановяване и преструктуриране
Резултат за периода
Общо резерви:

1

-

181

143

Общо резерви:
181
143
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на Фонда за преструктуриране на инвестиционни посредници за годината, приключваща на 31 декември 2021 г.
Хил. лв.
31.12.2021 г.

31.12.2020 г.

Финансови приходи/(разходи)

1

0

Резултат преди данъчно облагане

1

0

Общо приходи:

1

0

Резултат за периода

1

0

-

-

Приходи

Друг всеобхватен доход
Общо друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци

Общ всеобхватен доход за годината
1
0
Отчет за промените в резервите на Фонда за преструктуриране на инвестиционни посредници за
годината, приключваща на 31 декември 2021 г.
Хил. лв.

Салдо на 31 декември 2019 г.

Резерв за възстановяване
и преструктуриране

Резултат за
периода

Общо резерви

109

1

110

Промени в резервите през 2020 г.
Годишни вноски

33

Резултат за периода
Салдо на 31 декември 2020 г.

142

33
0

0

1

143

Промени в резервите през 2021 г.
Годишни вноски

37

Резултат за периода
Други изменения (от закръгления)
Салдо на 31 декември 2021 г.

37
1

1

1

(1)

0

180

1

181

С Т Р.

128

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Отчет за паричните потоци на Фонда за преструктуриране на инвестиционни посредници за годината, приключваща на 31 декември 2021 г.
Хил. лв.
31.12.2021 г.

31.12.2020 г.

35

33

35

33

(104)

-

Парични потоци от оперативни дейности:
Постъпления от годишни вноски на инвестиционни посредници
Нетен поток, генериран от оперативни дейности:
Парични потоци от финансови дейности:
Парични плащания, свързани с ДЦК
Постъпления срещу купони по ДЦК
Нетен поток, използван във финансови дейности:
Нетно нарастване/(намаляване) на паричните средства:
Парични средства в началото на периода
Парични средства в края на периода:
2086
1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Цветелин Михайлов
Станчев, собственик на имот с идентификатор
80039.46.18, намиращ се в землището на с. Чав
дарци, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 от 16.11.2021 г. на
Министерския съвет, с което са отчуждени имоти
и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2006
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Андрей Николов
Андреев, наследник на Иван, Петър и Андрей
Д. Хамбарджиеви, собственици на имот с идентификатор 17244.65.5, намиращ се в землището
на с. Горско Сливово, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2007
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3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мая Петрова Краева,
наследница на Петър Димитров Краев, собственик
на имот с идентификатор 17244.66.3, намиращ
се в землището на с. Горско Сливово, община
Летница, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 794 от 16.11.2021 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2008
4. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Йорданка
Христова Копчева-Данчева, наследница на Милка
Йорданова Копчева, собственица на имот с идентификатор 17244.73.54, намиращ се в землището
на с. Горско Сливово, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2009
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5. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор за обект: А втомагистрала „Хемус“, у частък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресичането
с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект
на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ303), на територията на област Ловеч и област
Велико Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Иванка Георгиева Вачева, наследница на
Или я Иванов Вачев, собственик на имот с
идентификатор 17244.74.4, намиращ се в землището на с. Горско Сливово, община Летница,
област Ловеч, за постановяването на Решение
№ 794 от 16.11.2021 г. на Министерския съвет,
с което са отчуж дени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуж да.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд
по местонахож дение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
2010
6. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресичането
с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект
на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ303), на територията на област Ловеч и област
Велико Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Милко Апостолов Апостолов, собственик
на имот с идентификатор 17244.64.9, намиращ
се в землището на с. Горско Сливово, община
Летница, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 794 от 16.11.2021 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
2011
7. – А г енц и я „Пътна инфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на наследниците на Цвятко Ганев Джонев, собственик на
имот с идентификатор 80039.43.2, намиращ се в
землището на с. Чавдарци, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2012
8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Драгомир Цанков Караиванов, наследник на Иван Цанков Караиванов,
собственик на имот с идентификатор 17244.74.6,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
2013
9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Луиза Стойнева Георгиева, наследница на Лиляна Денчева Мичинова,
собственица на имот с идентификатор 17244.110.3,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
2014
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Петър
Ангелов Петров, собственик на имот с идентификатор 17244.110.5, намиращ се в землището
на с. Горско Сливово, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което
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са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2015
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Гено Богданов Ирманов,
собственик на имот с идентификатор 17244.111.24,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
2016
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресичането
с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект
на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ303), на територията на област Ловеч и област
Велико Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Миладин Христов Христов, наследник на Ирина
Тотева Вачева, собственица на имот с идентификатор 17244.112.9, намиращ се в землището
на с. Горско Сливово, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2017
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Евгения Петрова Игнатова и Кремена Тодорова Игнатова-Хайтман,
наследници на Тодор Николов Игнатов, собственик
на имот с идентификатор 17244.112.8, намиращ
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се в землището на с. Горско Сливово, община
Летница, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 794 от 16.11.2021 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2018
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Даринка Стефанова Христова и Емилия Хинкова Евгениева, наследници
на Хинко Дочев Христов, собственик на имот с
идентификатор 40261.21.4, намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2019
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Любомир
Илков Миронов, наследник на Крум и Иванка
Георгиеви Берови, собственици на имот с идентификатор 17244.752.1, намиращ се в землището
на с. Горско Сливово, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2020
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
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основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Георги
Христов Узунов, собственик на имот с идентификатор 17244.752.2, намиращ се в землището
на с. Горско Сливово, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2021
17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Милена Кирилова
Петкова, наследница на Митю Кръстев Киров,
собственик на имот с идентификатор 40261.4.10,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община
Летница, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 794 от 16.11.2021 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2022
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Тодор
Любомиров Димитров, собственик на имот с
идентификатор 40261.4.13, намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2023
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
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на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Боряна Иванова Илиева,
наследница на Йордана Тодорова Нейкова, собственица на имот с идентификатор 40261.212.47;
наследница на Пена Христова Добрева, собственица на имот с идентификатор 40261.5.9, наследница
на Неда Василева Добрева, собственица на имот
с идентфикатор 40261.5.11, всички намиращи се в
землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794
от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2024
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІІ-303), на територията на област Ловеч и
област Велико Търново, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Диана Ганчева Бонина, наследница
на Моню Ганев Бонин, собственик на имот с
идентификатор 40261.10.19, намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2025
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Донка Николаева
Кръстева, наследница на Костадина Цонева
Сярова, собственица на имот с идентификатор
40261.20.2, наследница на Цоню Сяров Пенков,
собственик на имот с идентификатор 40261.24.4,
намиращи се в землището на с. Крушуна, община
Летница, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 794 от 16.11.2021 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2026
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22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Елизабет Франциска
Цонев, наследница на Рачо Цонев Иванов, собственик на имот с идентификатор 40261.66.10,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община
Летница, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 794 от 16.11.2021 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2027
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІІ-303), на територията на област Ловеч и
област Велико Търново, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Соня Петрова Лютова, наследница
на Ангел Хитов Тинков, собственик на имот с
идентификатор 40261.212.1, намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2028
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Тоня Иванова Ташева,
наследница на Йова Тотева Кюркчиева, собственица на имот с идентификатор 40261.212.9,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община
Летница, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 794 от 16.11.2021 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
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местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2029
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Светла Николова Гюзелева и наследниците на
Илия Георгиев Илиев, и двамата наследници на
Петър Димитров Гюзелев, собственик на имот с
идентификатор 40261.212.26, намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2030
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Генко Димитров Дочев, собственик на имот с
идентификатор 40261.212.47, намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2031
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иво Кирилов Йонков,
наследник на Димитър и Петър Петкови Кирови,
собственици на имот с идентификатор 40261.212.49,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община
Летница, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 794 от 16.11.2021 г. на Министерския
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съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2032
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Лъчезар Асенов Русанов, наследник на Стефан Симеонов Попличев,
собственик на имот с идентификатор 40261.212.18,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община
Летница, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 794 от 16.11.2021 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2033
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Светлана Димитрова
Янева, наследница на Димитър Андреев Гюзелев,
собственик на имот с идентификатор 40261.212.20,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община
Летница, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 794 от 16.11.2021 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2034
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Величка
Атанасова Друмева, собственица на имот с иден-
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тификатор 55052.76.16, намиращ се в землището на
гр. Павликени, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2035
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Любен
Иванов Стефанов, собственик на имот с идентификатор 55052.77.6, намиращ се в землището на
гр. Павликени, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2036
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Хари
Йосифов Христов, собственик на имот с идентификатор 55052.77.9, намиращ се в землището на
гр. Павликени, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2037
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мая Йорданова Данева,
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наследница на Косю Христов Чернев, собственик
на имот с идентификатор 70295.12.50, намиращ се
в землището на гр. Сухиндол, община Сухиндол,
област Велико Търново, за постановяването на
Решение № 794 от 16.11.2021 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2038
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Донка
Дойчева Кайкова, собственица на имот с идентификатор 12783.25.7, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2039
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Николай Пенев Николаев, собственик на имот с идентификатор 12783.25.10, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2040
36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
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основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Георги Йорданов Пенев,
собственик на имот с идентификатори 12783.26.32,
12783.26.33 и 12783.93.19, намиращи се в землището
на с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2041
37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Асен
Пенев Русев, собственик на имот с идентификатор 12783.48.10, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Административен съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2042
38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Тошко Кирилов
Тошев, наследник на Митка Тошева Георгиева,
собственица на имот с идентификатор 12783.94.12,
наследник на Бонка Петрова Кинева, собственица
на имот с идентификатор 12783.94.13, намиращи се
в землището на с. Върбовка, община Павликени,
област Велико Търново, за постановяването на
Решение № 794 от 16.11.2021 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2043
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
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до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Тотка Богданова
Георгиева, собственица на имот с идентификатор 12783.306.25, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2044
40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Михаил
Петров Минчев, собственик на имот с идентификатор 12783.324.21, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
от 16.11.2021 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2045
760. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академична длъжност главен
асистент в област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Инфекциозни
болести“ – един към Катедрата по инфекциозни
болести, паразитология и тропическа медицина
към Медицинския факултет; професионално направление 7.2. Стоматология, научна специалност
„Терапевтична дентална медицина“ – един към
Катедрата по оперативно зъболечение и ендодонтия на Факултета по дентална медицина, всички
за нуждите на преподаването на английски език
и със срок 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил
Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 200-521.
2073
837. – ВВМ У „Н. Й. Ва пцаров“ – Варна,
обявява конку рси за: академична длъж ност
главен асистент за цивилен служител в катедра
„Електротехника“ във факултет „Инженерен“ в
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, докторска програма
„Електроснабдяване и електрообзавеждане по
отрасли (на кораба)“, учебни дисциплини: „Елек-
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трически апарати“ и „Автоматизирано управление на корабни уредби и системи – 1 ч.“ – за
едно място, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“; академична длъжност
главен асистент за цивилен служител в катедра
„Електротехника“ във факултет „Инженерен“ в
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, докторска програма
„Електроснабдяване и електрообзавеждане по
отрасли (на кораба)“, учебни дисциплини: „Силови
електронни преобразуватели в електрообзавеждането“ и „Автоматизирано управление на корабни
уредби и системи – 2 ч.“ – за едно място, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“;
академична длъжност главен асистент за цивилен
служител в катедра „Електроника“ във факултет
„Навигационен“ в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
учебни дисциплини: „Сензори и изпълнителни
механизми“, „Основи на цифровата електроника“
и „Полупроводникови елементи и интегрални
схеми“ – за едно място, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки:
на тел. 052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа, и на
сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване
на документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил
Друмев № 73, регистратура за некласифицирана
информация, ет. 1.
2087
97. – Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност професор в област на
висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Демографски и териториално-устройствени
аспекти на националната сигурност) – един, със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите се подават във висшето
училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе
№ 13, тел. 032/622 522.
2106
268. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“, за нуждите на секция
„Биоинформатика и математическо моделиране“
към ИБФБМИ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се
подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 105.
2114
213. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, София, обявява
конкурси за заемане на академични длъжности
по професионално направление 4.4. Науки за
Земята: професори по: „Физика на океана, атмо
сферата и околоземното пространство“ за нуждите
на департамент „Геофизика“ – един; „Физическа
география и ландшафтознание“ за нуждите на
департамент „География“ – един; доценти по:
„Сеизмология и вътрешен строеж на Земята“ за
нуждите на департамент „Сеизмология и сеизмично инженерство“ – един; „Физика на океана,
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атмосферата и околоземното пространство“ за
нуждите на департамент „Геофизика“ – един;
„Земен магнетизъм и гравиметрия“ за нуждите на
департамент „Геофизика“ – един; „Хидрология на
сушата и водните ресурси“ за нуждите на Центъра
по хидрология и водно стопанство – един; главен
асистент по „Сеизмология и вътрешен строеж на
Земята“ за нуждите на департамент „Сеизмология
и сеизмично инженерство“ – един. Документите
се подават в НИГГГ – София 1113, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 3, в срок 2 месеца от обнародване на
обявата в „Държавен вестник“.
2080
333. – Институтът по електроника „Акад.
Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент по професионално направление 4.1.
Физически науки, научна специалност „Физика
на вълновите процеси“, за нуждите на лаборатория „Биофотоника“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в канцеларията на института на
адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе № 72,
тел. 02/875 00 77.
2077
32. – Централната лаборатория по приложна
физика (ЦЛПФ) – Пловдив, при БАН – София,
обявява конкурс за професор по професионално
направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на кондензираната материя“
(Създаване и изследване на тънки слоеве за
модификация на повърхности) – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на ЦЛПФ – 4000 Пловдив, бул. Санкт Петербург
№ 61, ет. 3, тел. 032/63-50-19.
1552
62. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС
е издадена заповед за отчуждаване на недвижим
имот, попадащ в улична регулация и в обхвата
на обект: „Изграждане на ул. Кирил Дрангов в
участъка между ул. Митрополит Авксентий Велешки и ул. Добри Чинтулов, район „Надежда“,
гр. София“, както следва: Заповед за отчуждаване
№ СОА21-РД40-193 от 29.11.2021 г. на кмета на
Столичната община на поземлен имот с проек
тен идентификатор 68134.1383.2272 (незастроен),
с площ 139 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част
от ПИ с идентификатор 68134.1383.713 по КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 12.10.2011 г.
на и.д. на АГКК. Правоимащите лица – Даниела
Пенева, Инна Матеева, Сергей Матеев, Евгени
Николов, Мария Занкова, Таня Занкова, Росица
Занкова, Методи Занков, Николай Занков, Иван
Занков, Кирил Петров и Виктория Костова, не са
открити на постоянния и настоящия им адрес.
2094
12. – Община Благоевгра д на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 52
по протокол № 3 от 25.02.2022 г. на Общинския
съвет – Благоевград, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабел
НН за захранване на имот № 33.241 в местността
Пейчинска чука и имот № 33.430 в местността
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Чуката по плана на новообразуваните имоти на
землище с. Изгрев, община Благоевград, с трасе
и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването
на имоти с идентификатори 00134.500.158 („за
друг вид застрояване“ – частна собственост)
и 00134.500.176 („полски път“ – общинска собственост) по кадастралната карта на землище
с. Изгрев, община Благоевград, и имот № 33.408
(„полски път“ – общинска собственост) по плана
на новообразуваните имоти на землище с. Изгрев, община Благоевград. Решението подлежи
на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград,
пред Административния съд – Благоевград.
2113
13. – Община Благоевгра д на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 51
по протокол № 3 от 25.02.2022 г. на Общинския
съвет – Благоевград, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за промяна предназначението на имот с проектен идентификатор
04279.139.87 по кадастралната карта на Благоевград от „полски път“ в „път с трайна настилка“
за транспортен достъп до имот с идентификатор
04279.139.77, местност Под черквата, по кадастралната карта на Благоевград, с трасе, засягащо
имоти с идентификатори 04279.59.26 („полски
път“ – общинска собственост) и 04279.139.60
(„полски път“ – общинска собственост). Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – Благоевград, пред Административния
съд – Благоевград.
2112
6. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
улична регулация за провеждане на трасе на обслужваща улица с о.т. 10 – о.т. 10А за осигуряване
на транспортно обслужване до УПИ, отреден
за ПИ с идентификатор 07079.3.2173 по КК на
гр. Бургас, в устройствена зона 07079/35 съгласно
действащ ОУП на гр. Бургас (бивш масив 130 в
местност Хаджиева нива, бивша Хаджи тарла,
землище гр. Бургас). На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
2066
7. – Община Бургас на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 32-4
от 15.02.2022 г. на Общинския съвет – Бургас,
е одобрен подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.501.280, 07079.501.283, 07079.501.388,
07079.501.389, 07079.501.390 по КК на гр. Бургас,
кв. 3 по ПУП – ПУР за устройствена зона 13/
Смф по одобрения ОУП на гр. Бургас. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас, пред
Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2067
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7а. – Община Бургас на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 32-8
от 15.02.2022 г. на Общинския съвет – Бургас, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план за осигуряване на трасе на кабел средно
напрежение по проект „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20 kV от ВС „ВХТИ“ до
нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.3.1312 и
от него до БКТП „Ригел“ в ПИ с идентификатор
07079.3.928“ в частта извън урбанизираната територия, попадаща в ПИ с идентификатори 07079.2.1,
07079.3.1318, 07079.3.2767 и 07079.3.2832 по КК на
гр. Бургас. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас, пред Административния
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2068
8. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Продължаване
на трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор
36525.46.3, местност Гюр чешма, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Карнобат,
отреден за ПСОВ“. Проектът е изложен в сградата
на Община Карнобат, дирекция „УТ“ – център за
административно и информационно обслужване
на гражданите, ет. 1. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация – Карнобат.
2104
19. – Община Куклен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 439,
взето на редовно заседание с протокол № 41 от
25.02.2022 г. на Общинския съвет – гр. Куклен,
е одобрен подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на гр. Куклен и
разработените към него схеми на инженерната
инфраструктура в обхвата на цялото населено
място. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Куклен, пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2069
20. – Община Куклен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Нова въздушна линия 1 kV за външно ел.
захранване на „еднофамилна жилищна сграда“
в УПИ 002996 – жил. застр. (ПИ с идент. по КК
18277.2.996), масив 2, местност Кутел, землище
с. Гълъбово, община Куклен“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
2070
21. – Община Куклен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Нов кабел 1 kV за външно ел. захранване
на „еднофамилна двуетажна жилищна сграда“ в
УПИ 016043 – жил. застр. (ПИ с идент. по КК
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40467.16.43), масив 16, местност Кайнаклъка, зем
лище гр. Куклен, община Куклен“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
2071
22. – Община Куклен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно
ел. захранване на „ПЕЕ – СОТ и осветление“ в
ПИ с идент. по КК 40467.10.381, масив 10, местност Света Петка, землище гр. Куклен, община
Куклен“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
2072
2. – Община Мъглиж, област Стара Загора, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план на
обект: „Изграждане на физическа инфраструктура
за разполагане на електронна съобщителна мрежа
(ЕСМ) между КШ 3 в с. Ягода до т. 26 по одобрен
ПУП – ПП“, с възложител „Евроекспрес“ – ООД.
Трасето започва от новопроектирана шахта № 3 по
друг проект в урбанизираната територия (т. № 1)
на с. Ягода, преминава през следните имоти в
землището на с. Зимница: 87212.888.9901 (за друг
вид застрояване, съсобственост), 87212.9.380 (за
селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична), 87212.11.380 (за селскостопански,
горски, ведомствен път, общинска публична),
87212.86.453 (за друг вид водно течение, водна площ,
съоръжение, общинска частна), 87212.86.381 (за
селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична), 87212.87.381 (за селскостопански,
горски, ведомствен път, общинска публична),
87212.91.381 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична), 87212.91.335 (за
селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична), 87212.93.400 (за селскостопански,
горски, ведомствен път, общинска публична), и
достига до крайна точка 26 по одобрен ПУП – ПП
(т. № 86) в землището на с. Ягода. Сервитутна зона
по 0,2/0,2 м от двете страни на кабела по дължина
на трасето. Параметри на трасето за с. Ягода:
парцеларен план – обща дължина 1394,76 м и
обща площ на сервитута 557,75 м 2 . Специализираната план-схема в урбанизираната територия
на с. Зимница е с дължина 164,38 м и площ на
сервитута 65,75 м 2. Обща дължина 1559,14 м и обща
площ на сервитута 623,50 м 2 по парцеларен план и
специализирана план-схема. Право на прокарване
и преминаване през публични общински имоти:
обща дължина на трасето 1385,75 м и обща площ
554,15 м 2 . Право на прокарване и преминаване
през частни общински имоти: обща дължина на
трасето 9,01 м и обща площ 3,60 м 2 . Право на
прокарване и преминаване през имоти съсобственост (трасето през урбанизираната територия на
с. Ягода преминава изцяло през улици от о.т. 44
през о.т. 45, 47, 48 до о.т. 49): обща дължина на
трасето 164,38 м и обща площ 6575 м 2 . Не се
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предвижда изменение на естествения релеф, като
средното ниво на прилежащия терен за трасето
е съобразено с условието да не се предвиждат
промени. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят възражения, предложения и искания
до общинската администрация.
2091
2а. – Община Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план на
обект: „Изграждане на физическа инфраструктура
за разполагане на електронна съобщителна мрежа
(ЕСМ) между т. 497 – отклонение в с. Дъбово
до т. 387 по одобрен ПУП – ПП“, с възложител
„Евроекспрес“ – ООД. Трасето започва от съществуващ стълб в урбанизираната територия
(т. № 1) от ел. мрежата на с. Ягода, преминава
през следните имоти в землището на с. Дъбово:
24342.888.9901 (за друг обществен обект, комплекс,
съсобственост), 24342.36.32 (нива, общинска частна), 24342.123.209 (за селскостопански, горски,
ведомствен път, общинска публична), 24342.123.208
(за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска публична), 24342.136.210 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска
публична), 24342.136.210 (за селскостопански,
горски, ведомствен път, общинска публична),
24342.134.210 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична); в землището
на с. Зимница: 30870.14.124 (за селскостопански,
горски, ведомствен път, общинска публична), и
достига до крайна точка 387 по одобрен ПУП – ПП
(т. № 74) в землището на с. Зимница. Сервитутна
зона по 0,2/0,2 м от двете страни на кабела по
дължина на трасето. параметри на трасето на
с. Дъбово и с. Зимница: парцеларен план – обща
дължина 1545,13 м и обща площ на сервитута
617,93 м 2 по КККР на с. Дъбово. Парцеларен
план – обща дължина 13,15 м и обща площ на
сервитута 5,26 м 2 по КККР на с. Зимница. Обща
дължина 1558,28 м и обща площ на сервитута
623,19 м 2 по парцеларен план. Специализираната
план-схема в урбанизираната територия на с. Дъбово е с дължина 765,35 м и площ на сервитута
306,14 м 2 . Обща дължина 2323,63 м и обща площ
на сервитута 929,33 м 2 по парцеларен план и специализирана план-схема. Право на прокарване
и преминаване през публични общински имоти:
обща дължина на трасето 1479,33 м и обща площ
591,61 м 2 . Право на прокарване и преминаване
през частни общински имоти: обща дължина
на трасето 78,95 м и обща площ 31,28 м 2 . Право на прокарване и преминаване през имоти
съсобственост (трасето през у рбанизираната
територия на с. Дъбово преминава изцяло през
улици от о.т. 187 през о.т. 186, 185, 184, 182, 177,
178, 179, 180, 142 до о.т. 141): обща дължина на
трасето 765,35 м и обща площ 306,14 м 2 . Не се
предвижда изменение на естествения релеф, като
средното ниво на прилежащия терен за трасето
е съобразено с условието да не се предвиждат
промени. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държа-
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вен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят възражения, предложения и искания
до общинската администрация.
2092
2б. – Община Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план
на обект: „Изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна
мрежа (ЕСМ) от НШ 1 между т. 418 и т. 419 по
одобрен ПУП – ПП до НШ 2 в с. Зимница“, с
възложител „Евроекспрес“ – ООД. Трасето започва от НШ 1 между т. 418 и т. 419 по одобрен
ПУП – ПП, преминава през следните имоти в
землището на с. Зимница: 30870.12.156 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска
публична), 30870.14.24 (за селскостопански, горски,
ведомствен път, общинска публична), 30870.14.234
(за отводнителен канал, държавна публична),
30870.888.9901 (за друг вид застрояване, съсобственост), и достига до крайна точка НШ 2 в
с. Зимница (т. № 40). Сервитутна зона по 0,2/0,2 м
от двете страни на кабела по дължина на трасето.
Параметри на трасето за с. Зимница: парцеларен
план – обща дължина 115,11 м и обща площ на
сервитута 46,05 м 2. Специализираната план-схема
в урбанизираната територия на с. Зимница е с
дължина 843,52 м и площ на сервитута 337,41 м 2 .
Обща дължина 958,63 м и обща площ на сервитута
383,46 м 2 по парцеларен план и специализирана
план-схема. Право на прокарване и преминаване
през публични общински имоти: обща дължина
на трасето 106,09 м и обща площ 42,44 м 2 . Право
на прокарване и преминаване през публични
държавни имоти: обща дължина на трасето 9,02
м и обща площ 3,61 м 2 . Право на прокарване и
преминаване през имоти съсобственост (трасето
през урбанизираната територия на с. Зимница
преминава изцяло през улици от о.т. 1 през о.т. 13,
14, 15, 17, 18, 19, 20 до о.т. 79): обща дължина на
трасето 843,52 м и обща площ 337,41 м 2 . Не се
предвижда изменение на естествения релеф, като
средното ниво на прилежащия терен за трасето
е съобразено с условието да не се предвиждат
промени. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят възражения, предложения и искания
до общинската администрация.
2093
21. – Община Перник на основание чл. 25,
ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от
ЗОС съобщава на заинтересованите лица, че
със Заповед № 405 от 14.03.2022 г. се отчуждават реални части от поземлени имоти по КП на
с. Драгичево: ПИ 1158 с площ на отчуждаваната част 149 кв. м, собственост на н-ци на Иван
Павлов Стоянов, на стойност 6935,80 лв.; ПИ
1159 с площ на отчуждаваната част 303 кв. м,
собственост на н-ци на Иван Павлов Стоянов,
на стойност 14 104,30 лв.; ПИ 1160 с площ на отчуждаваната част 201 кв. м и трайни насаждения,
собственост на н-ци на Лозан Спасов Скачкарски,
на стойност 9940,30 лв. и ПИ 1163 с площ на отчуждаваната част 32 кв. м и трайни насаждения,
собственост на Иванка Феодорова Кирова, Боян
Георгиев Тодоров, Василка Георгиева Евтимова
и Антоанета Георгиева Христова, на стойност

БРОЙ 26

ДЪРЖАВЕН

1489,60 лв. – частна собственост, попадащи в
реализация на улица с осови точки 6 – 15 до 19
между кв. 39 и 41 съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен със Заповед № 437 от 5.03.1999 г. Заповедта
може да бъде обжалвана пред Административния
съд – Перник, в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2096
21а. – Община Перник на основание чл. 25,
ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от
ЗОС съобщава на заинтересованите лица, че със
Заповед № 406 от 14.03.2022 г. се отчуждава реална
част от поземлен имот 909 по КП на с. Драгичево – с площ на отчуждаваната част 105 кв. м,
собственост на н-ци на Кирил Крумов Иванов
и н-ци на Петър Крумов Иванов, на стойност
4887,60 лв. – частна собственост, попадащи в
реализация на улица с осови точки 8224 – 9224
до кв. 28 съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен
със Заповед № 437 от 5.03.1999 г., изменен със Заповед № 986 от 28.04.2006 г. и Заповед № 2427 от
7.12.2006 г. на кмета на община Перник. Заповедта
може да бъде обжалвана пред Административния
съд – Перник, в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2097
5. – Областният управител на област Пловдив
в изпълнение на чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 148,
ал. 3, т. 1 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № ДС-09-3 от 25.02.2022 г. на възложителя:
„Електроразпределение Юг“ – ЕАД, Пловдив,
ул. Христо Г. Данов № 37, ЕИК 115552190, да
извърши строително-монтажни работи съгласно
одобрения от областния управител на област
Пловдив на 24.02.2022 г. технически инвестиционен проект за обект: „Външно ел. захранване
1 kV на осветителна инсталация на път II-86
Пловдив – Асеновград км 18+780 до км 19+200“,
попадащ на териториите на общините Куклен и
„Родопи“ в област Пловдив, като линеен енергиен
обект на техническата инфраструктура. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано от
заинтересуваните лица чрез областния управител на област Пловдив пред Административния
съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2088
1. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е внесен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
с определени нови сервитутни ивици съгласно
Наредба № РД-02-20-1 от 5.03.2020 г. за условията
и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния
режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи и
съоръжения извън населените места и селищните
образувания за обект: „Съществуващ напорен
водопровод, ст. тръби ∅ 1000 от открито водохващане в поземлен имот с идентификатор 05150.24.95
по кадастралната карта на с. Бойково до МВЕЦ
„Тъмръш“ в поземлен имот с идентификатор
77373.12.35 по кадастралната карта на с. Храбрино“, като засегнатите имоти от новата сервитутна
зона на трасето на съществуващия напорен водопровод и от водохващането са поземлени имоти с
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идентификатори: 11.2, 14.1, 14.3, 14.51, 14.307, 15.1,
15.2, 15.9, 15.36, 15.38, 15.40, 15.41, 15.307, 24.95,
24.96, 24.97 и 24.440, по кадастралната карта на
землище с. Бойково (ЕКАТТЕ 05150), 151.34 по
кадастралната карта на землище с. Брестовица
(ЕКАТТЕ 06505), 12.26, 12.35, 12.37, 12.76, 12.102,
30.3, 30.4, 30.5 и 31.1 по кадастралната карта на
землище с. Храбрино (ЕКАТТЕ 77373). Общата
засегната площ (площ с ограничение в ползването)
от определените нови сервитутни ивици е, както
следва: за землище с. Бойково – 32,057 дка, за
землище с. Брестовица – 0,045 дка, за землище
с. Храбрино – 16,768 дка, съгласно приложените
регистри на засегнатите имоти и обяснителна
записка към ПУП – парцеларен план, изработен
от лицензиран проектант. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с предложения проект за
ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да
направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
2090
78. – Община Рудозем на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
внесения за разглеждане и процедиране проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПР) на кабел НН за външно ел. захранване на ППС 3295, разположен в ПИ 63207.38.2,
м. Мурево, гр. Рудозем, община Рудозем, област
Смолян. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП – ПР
до общинската администрация – Рудозем.
2079
307. – Община Свиленград на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е одобрена специализирана
план-схема с Решение № 823 от 23.02.2022 г. на
Общинския съвет – Свиленград, и на основание
чл. 149, ал. 1 и чл. 150 във връзка с чл. 148, ал. 2
от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № 25 от
8.03.2022 г. на главния архитект на община Свиленград за изграждане на строеж: „Изграждане
на физическа инфраструктура, собственост на
„А 1 България“ – ЕАД, в Свиленград“, с местонахождение на територията на Свиленград. Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да обжалват обявените актове пред Административния
съд – Хасково, чрез Община Свиленград.
2062
2. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I – „за сеновал“, и
УПИ II – „за силажно стопанство“, УПИ I – „за
стадион“, и УПИ II – „за спорт“, кв. 1; УПИ I и
УПИ II, кв. 2; УПИ I, УПИ II и УПИ III, кв. 3;
УПИ I, УПИ II и УПИ III, кв. 4; УПИ I, УПИ
II, УПИ III, УПИ IV и УПИ V, кв. 7; УПИ I,
УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V и УПИ VI,
кв. 8; УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV и УПИ
V, кв. 9, и УПИ I, УПИ II, УПИ III и УПИ IV,
кв. 10, по действащия план на с. Совата, община
Свищов, за обединяване и разделяне на УПИ,
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поставяне на регулационните им граници по
имотните по § 8 от преходните разпоредби на
ЗУТ, премахване на ненужни пътни връзки и
обособяване на нови такива за осигуряване на
достъп към новообособените УПИ и установяване на нов устройствен режим и нормиране с
пределнодопустими устройствени показатели
съобразно начина и характера на бъдещото застрояване. Проектът е изложен за разглеждане
в стая № 22 в сградата на общината и може да
бъде разгледан всеки работен ден от 8,30 до 12 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2081
150. – Община Севлиево на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка
с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена
заповед за отчуждаване на недвижим имот – ПИ
с идентификатор 65927.36.14 (незастроен) с площ
3599 кв. м, съгласно проект за изменение на КККР
на гр. Севлиево, одобрени със Заповед № РД18-77 от 16.07.2008 г. на ид. на АГКК, попадащ
в одобрен със Заповед № 0922 от 27.09.2021 г.
на заместник-кмета на община Севлиево подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за обект: Разширение на поземлен
имот 65927.32.4 „Гробищен парк“ в кадастрални
райони 36, 557 и 559 по КККР на гр. Севлиево,
община Севлиево, съгласно решения № 106 от
27.05.2021 г. и № 231 от 21.12.2021 г. на Общинския
съвет – Севлиево, както и с оглед задоволяване
на неотложни общински нужди, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, както следва:
Заповед № 158 от 18.02.2022 г. на кмета на община
Севлиево за отчуждаване на поземлен имот с
идентификатор 65927.36.14, представляващ нива,
шеста категория, с площ за отчуждаване 3599
кв. м по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Севлиево, одобрени със Заповед
№ РД-18-77 от 16.07.2008 г. на изп. директор на
АГКК; следният съсобственик на отчуждения
имот не е намерен на настоящия и постоянния
му адрес: Тодорка Стефанова Йоанниду с наследствен дял – 1/9. Обезщетението, определено за
описания наследствен дял, е в размер 671,11 лв.
Сумата ще бъде преведена по сметка в „Уникредит
Булбанк“ – АД, гр. Севлиево. Заповедта може да
се обжалва в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Габрово.
2060
44. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 722 на
Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието
му, състояло се на 27.01.2022 г., протокол № 31,
се разрешава и е одобрено задание с изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелно електрозахранване
на съоръжения и обекти в местност Карлък,
землище на гр. Смолян, землище на с. Стойките, землище с. Солища, землище на с. Мугла,
община Смолян“, с трасе, преминаващо през
поземлени имоти с идентификатори: 67653.169.17,
67653.169.24, 67653.169.26, 67653.169.29, 67653.169.30,
67653.169.33, 67653.169.34, 67653.169.38, 67653.169.40,
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67653.169.41, 67653.169.49 и 67653.169.53 в землището
на гр. Смолян; 69345.18.507, 69345.19.24, 69345.19.76,
69345.19.88, 69345.19.91, 69345.19.150, 69345.19.152,
69345.19.154, 69345.19.158 и 69345.19.160 в землището на с. Стойките; 68000.6.76 в землището на
с. Солища и 49285.232.13 в землището на с. Мугла.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – парцеларен
план до общинската администрация – Смолян,
бул. България № 12, Смолян.
2085
45. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 723 на
Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието
му, състояло се на 27.01.2022 г., протокол № 31, се
разрешава и е одобрено задание с изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Външно електрозахранване на павилион
за сувенири в поземлен имот 48814.2.251 по плана на с. Могилица“, с трасе, преминаващо през
поземлени имоти с идентификатори 48814.2.255
и 48814.2.333 в землището на с. Могилица. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – парцеларен план, до
общинската администрация – Смолян – бул. България № 12, Смолян.
2064
46. – Община Смолян на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че с Решение № 787 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло
се на 24.02.2022 г., протокол № 32, e одобрена
устройствена план-схема за обект: „Кабелно
електрозахранване на „сграда за търговия“ в УПИ
IV, кв. 2 в к.к. Пампорово, община Смолян“, с
трасе, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 67653.16.37 по кадастралната карта в
землището на гр. Смолян. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват решението
пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския съвет – Смолян, бул. България № 12,
Смолян.
2076
46а. – Община Смолян на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че с Решение № 785 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло
се на 24.02.2022 г., протокол № 32, e одобрен
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на УПИ IX-110020 – за курортно
жилищно строителство, и УПИ VIII-110021 – за
курортно жилищно строителство, в кв. 2 в курортно туристическо ядро „Студенец“, курортен
комплекс „Пампорово“, община Смолян, с изменение на ограничителната линия на застрояване
на двата УПИ със запазване на устройствените
параметри – устройствена зона Ок, височина на
застрояване – до 12 м (4 ет.), плътност на застрояване – до 30%, Кинт. – 1,5, озеленяване – мин.
50%. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дне-
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вен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да обжалват решението пред Административния
съд – Смолян, чрез Общинския съвет – Смолян,
бул. България № 12, Смолян.
2065
47. – Община Смолян на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че с Решение № 786 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
24.02.2022 г., протокол № 32, e одобрена устройствена план-схема за обект: „Външно електрозахранване на сгради за временно обитаване на
„Боб – Тони“ – ООД, в к.к. Пампорово, община
Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлен
имот с идентификатор 69345.6.116 по кадастралната карта на к.к. Пампорово в землището на
с. Стойките. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от
ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския
съвет – Смолян, бул. България № 12, Смолян.
2075
185. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на оптичен
кабел на „Диана кабел ТВ“ – ООД, от с. Маломир до с. Дряново. Трасето на оптичния кабел
преминава в землището на с. Маломир през
поземлени имоти с идентификатори 46783.62.166,
46783.65.402, 46783.85.176, 46783.85.529, 46783.66.178,
46783.85.273, 46783.85.100, 46783.86.283 и 46783.86.278
с НТП – селскостопански, горски, ведомствени
пътища, публична общинска собственост, и през
поземлени имоти с идентификатори 46783.65.174
и 46783.85.239 с НТП – пасище, мера, стопанисвано от общината. В землището на с. Дряново
трасето на оптичния кабел преминава през поземлени имоти с идентификатори 23978.48.71 с
НТП – селскостопански, горски, ведомствен път,
публична общинска собственост, и 23978.48.70 с
НТП – пасище, стопанисвано от общината. От
поземлен имот с идентификатор 23978.48.70 трасето
преминава въздушно по съществуващ ел. провод
до с. Дряново. Дължината на трасето е 3303 м, от
които 3297,40 м през землището на с. Маломир и
5,60 м през землището на с. Дряново. Проектът
за подробен устройствен план е на разположение
на заинтересуваните лица в стая № 103, ет. 1 на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
2063
111. – Община с. Гърмен, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
всички заинтересовани и пряко засегнати страни,
че в общинската администрация – с. Гърмен,
е изложен проект на П У П – ПП (подробен
устройствен план – парцеларен план) за обект:
„Геозащитни съоръжения и водостоци за отвеждане на поройните води през масиви 24, 36 – 39,
49 – 58 по КККР на землище с. Рибново, община
Гърмен, област Благоевград. Заинтересуваните и
пряко засегнати страни имат право на писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до общинската администрация на
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
2105
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Росица Маркова,
прокурор при РП – Видин, против разпоредбите
на чл. 17, ал. 1 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Бойница, приета
с Решение № 77 от 20.12.2013 г., взето с протокол
№ 7 от 20.12.2013 г., изм. и доп. с Решение № 31
от 10.04.2014 г., Решение № 36 от 8.06.2015 г.,
Решение № 18 от 20.03.2017 г., Решение № 41 от
10.05.2017 г. и Решение № 75 от 17.11.2017 г., по
което е образувано адм. д. № 65/2022 г. по описа на Административния съд – Видин, което е
насрочено за разглеждане на 17.05.2022 г. от 10 ч.
2122
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 118/2022 г.
по протест на прокурор при Районната прок у рат у ра – Монтана, срещ у оспорената разпоредба на чл. 8, ал. 1, т. 11 от Наредбата за
реда и условията за настаняване и ползване на
социални жилища в община Монтана, приета
с Решение № 34 от 19.12.2019 г. на Общинския
съвет – Монтана, изменена с Решение № 466 от
29.06.2021 г. Конституирани страни по делото са:
протестираща страна – прокурор при Районната
прок у рат у ра – Монтана; ответник – Общинският съвет – Монтана, чрез председателя, и
служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 118/2022 г. е насрочено за 29.04.2022 г. от 10,15 ч.
2095
Административният съд – Смолян, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е образувал адм. д. № 48/2022 г. въз основа на
Заповед № РД-09-9 от 19.01.2021 г. на областния
управител на област Кърджали срещу Решение
№ 281 от 30.12.2020 г. от протокол № 15 на проведено заседание на Общинския съвет – Кърджали,
с което решение по т. 2 е определен размерът на
таксата за битови отпадъци в община Кърджали
за 2021 г. Съдът уведомява, че делото е насрочено
за 27.04.2022 г. от 13,30 ч., като заинтересованите
лица могат да поискат с писмена молба да се
присъединят към оспорването или да встъпят
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото.
2117
Районният съд – гр. Исперих, ІV състав, призовава Гьокхан Агън, с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 10.05.2022 г. в 15 ч. като ответник
по гр. д. № 20223310100109/2022 г., заведено от
Айлин Сали Агън. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2118
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Районният съд – Пирдоп, на основание чл. 48,
ал. 1 от ГПК съобщава на Фаусто Дарио Браво
Суарес, роден на 19.12.1965 г., с неизвестен адрес
в Република България, че в съда има образувано
гр. д. № 88/2022 г. по искова молба от Елена
Фаусто Суарес, ЕГН 0142116498, адрес: Пирдоп,
ул. Средна гора № 2, срещу Фаусто Дарио Браво
Суарес, с правно основание чл. 341 и сл. от ГПК.
Указва на Фаусто Дарио Браво Суарес, че в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в деловодството на
съда, за да получи преписи от исковата молба и
приложенията, като при неявяване ще му бъде
назначен особен представител.
2110
Окръжният съд – Пловдив, исково гражданско отделение, на основание чл. 76, ал. 1
ЗОПДНПИ (отм.) обявява, че е образувано гр.д.
№ 2746/2018 г., I граждански състав, по искова
молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество с адрес за призоваване: Пловдив,
бул. Санкт Петербург № 67, ет. 4, с вх. № 36020 от
6.12.2018 г., против Красимир Иванов Калинкин,
ЕГН ***, и Марияна Маринова Калинкина, ЕГН
***, и двамата с постоянен адрес: ***, с която
е предявен иск с правна квалификация чл. 74,
ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5 от
ПЗРЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща
стойност 11 056 014,87 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Красимир Калинкин,
ЕГН ***:
– сумата в размер на 10 000 лв., представляваща равностойността на 4 дружествени дяла от
капитала на „Финансова компания К и К“ – ООД,
ЕИК 201450276;
– сумата в размер на 362 700 лв., представ
ляваща равностойността на 145 дружествени
дяла от капитала на „Финансова компания К и
К“ – ООД, ЕИК 201450276;
– сумата в размер на 1000 лв., представляваща вноски на каса, трансферирани от сметка
с IBAN *** по сметка № *** в левове в „Банка
ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер на 700 лв., представляваща
вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN ***
в левове в „Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер на 720 лв., представляваща
вноски на каса от трети лица по разплащателна
сметка с IBAN *** в левове в „Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер на 5595,18 лв., представляваща средства с неустановен законен източник,
непрехвърлени по други сметки, по спестовна
сметка „Персонал“ с IBAN *** в левове в „Юробанк България“ – АД;
– сумата от 5,25 лв., представляваща средства
с неустановен законен източник по спестовна
сметка с IBAN *** (***) в левове в „Юробанк
България“ – АД;
– сумата в размер на 31 832 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит от внесени суми
на каса по разплащателна сметка с IBAN *** в
левове в „Юробанк България“ – АД;
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– сумата в размер на 23 421,67 лв., представ
ляваща извършените погасителни вноски по
сметката, с които не са платени обичайни и
извънредни разходи по кредитна карта № ***,
отпусната на *** г. в „Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер на 4671,15 лв., представляваща извършените погасителни вноски по сметката,
с които не са платени обичайни и извънредни
разходи по кредитна карта Visa Gold с № ***,
отпусната на *** г. в „Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер на 23 113,71 лв., внесена на
каса по овърнайт сметка с IBAN *** в щатски
долари в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
– сумата от 19 750,16 лв., представляваща
средства с неустановен законен източник, които
не са прехвърлени по други сметки, по разплащателна сметка с IBAN *** (***) в левове в „Първа
инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер на 1948,54 лв., представляваща погасителни вноски по потребителски целеви
кредит с № *** в левове в „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД;
– сумата в размер на 83 335 лв., внесена на
каса по разплащателна сметка ФЛ с IBAN *** в
левове в „Алианц Банк България“ – АД.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Марияна Маринова
Калинкина, ЕГН ***:
– сумата в размер на 1519,41 евро или 2978,04 лв.,
представляваща вноски на каса по безсрочен
влог на служители с IBAN *** в евро в „Токуда
Банк“ – АД;
– сумата в размер на 86,80 евро или 169,76 лв.,
представляваща начислена лихва по безсрочен
влог на служители с IBAN *** в евро в „Токуда
Банк“ – АД;
– сумата от 57 113,64 лв., представляваща
непреобразувани средства с неустановен законен източник по безсрочен влог на служители с
IBAN *** в левове в „Токуда Банк“ – АД;
– сумата в размер на 3302 лв., представляваща средства с неустановен законен източник по
безсрочен влог за служители с IBAN *** (***) в
левове в „Токуда Банк“ – АД;
– сумата от 71 580,89 лв., представляваща
нетрансферирани средства с неустановен законен
източник по разплащателна сметка с IBAN ***
(***) в левове в „Токуда Банк“ – АД;
– сумата от 5610,42 лв., представляваща средства с неустановен законен източник по разплащателна сметка с дебитна карта с IBAN ***
(***) в левове в „Токуда Банк“ – АД;
– сумата в размер на 3810,08 евро, равняващи се на 7451,87 лв., представляваща вноски на
каса по безсрочен влог с IBAN *** (***) в евро
в „Токуда Банк“ – АД;
– сумата в размер на 233,78 евро, равняващи
се на 457,23 лв., представляваща лихви по сметката по безсрочен влог с IBAN *** (***) в евро
в „Токуда Банк“ – АД;
– сумата в размер на 1000 евро, равняващи се
на 1955,83 лв., представляваща средства с неустановен законен източник от сметка с IBAN ***
по безсрочен влог с IBAN *** (***) в евро в „Токуда Банк“ – АД;
– сумата в размер на 1254,40 евро, равняващи
се на 2453,39 лв., представляваща средства с неустановен законен източник от депозит с IBAN ***
по безсрочен влог с IBAN *** (***) в евро в „Токуда Банк“ – АД;
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– сумата в размер на 2461,56 евро, равняващи
се на 4814,39 лв., представляваща средства с неустановен законен източник от депозит с IBAN ***
по безсрочен влог с IBAN *** (***) в евро в „Токуда Банк“ – АД;
– сумата в размер на 3600 евро или 7040,99 лв.,
представляваща вноска на каса по депозит „Токуда Инвест – 36 м.“ с IBAN *** (***) в евро в
„Токуда Банк“ – АД;
– сумата в размер на 0,11 евро или 0,22 лв.,
представляваща начислена лихва по депозит
„Токуда Инвест – 36 м.“ с IBAN *** (***) в евро
в „Токуда Банк“ – АД;
– сумата в размер на 1700 евро или 3324,91 лв.,
представляваща вноски на каса по депозит „Токуда Инвест – 36 м.“ с IBAN *** (***) в евро в
„Токуда Банк“ – АД;
– сумата в размер на 3,95 евро или 7,73 лв.,
представляваща лихви върху средства с неустановен законен източник по депозит „Токуда
Инвест – 36 м.“ с IBAN *** (***) в евро в „Токуда
Банк“ – АД;
– сумата в размер на 485,36 евро или 949,28 лв.,
постъпила от сметка с IBAN *** по депозит „Токуда Инвест – 36 м.“ с IBAN *** (***) в евро в
„Токуда Банк“ – АД;
– сумата в размер на 3820 евро или 7471,27 лв.,
постъпила от сметка с IBAN *** по депозит „Токуда Инвест – 36 м.“ с IBAN *** (***) в евро в
„Токуда Банк“ – АД;
– сумата в размер на 296,67 евро или 580,24 лв.,
постъпила от сметка с IBAN *** по депозит „Токуда Инвест – 36 м.“ с IBAN *** (***) в евро в
„Токуда Банк“ – АД;
– с у мат а в ра змер н а 5343, 52 евр о и л и
10 451,02 лв., постъпила от сметка с IBAN ***
по депозит „Токуда Инвест – 36 м.“ с IBAN ***
(***) в евро в „Токуда Банк“ – АД;
– сумата в размер на 64,92 евро или 126,97 лв.,
постъпила от сметка с IBAN *** по депозит „Токуда Инвест – 36 м.“ с IBAN *** (***) в евро в
„Токуда Банк“ – АД;
– сумата в размер на 535,72 евро или 1047,78 лв.,
постъпила от сметка с IBAN *** по депозит „Токуда Инвест – 36 м.“ с IBAN *** (***) в евро в
„Токуда Банк“ – АД;
– сумата в размер на 122,07 евро или 238,75 лв.,
постъпила от сметка с IBAN *** по депозит „Токуда Инвест – 36 м.“ с IBAN *** (***) в евро в
„Токуда Банк“ – АД;
– сумата в размер на 2552,61 лв., представ
ляваща вноска на каса по депозит „Токуда Инвест – 12 м.“ с IBAN *** (***) в левове в „Токуда
Банк“ – АД;
– сумата в размер на 447,52 лв., представляваща начислена лихва по депозит „Токуда Инвест – 12 м.“ с IBAN *** (***) в левове в „Токуда
Банк“ – АД;
– сумата в размер на 2779,30 щатски долара
или 4790,13 лв., представляваща средства с неустановен законен източник от депозит с IBAN ***
по депозит „Токуда Стандарт – 12 м.“ с IBAN ***
(***) в „Токуда Банк“ – АД;
– сумата в размер на 703,39 щатски долара
или 1010,77 лв., представляваща вноска на каса
по депозит „Токуда Стандарт – 12 м.“ с IBAN ***
(***) в „Токуда Банк“ – АД;
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– сумата в размер на 166,94 щатски долара
или 289,10 лв., представляваща лихви по депозит
„Токуда Стандарт – 12 м.“ с IBAN *** (***) в
„Токуда Банк“ – АД;
– сумата в размер на 10 000 лв., представляваща
изтеглени средства на каса, чийто произход е отпуснат кредит № ***, за погасяването на който се счита, че са използвани средства с неустановен законен
източник по разплащателна сметка с IBAN ***
(***) в „Токуда Банк“ – АД;
– сумата в размер на 21 350 лв., представляваща изтеглени средства на каса, преобразувани от закрит депозит с IBAN ***, от които
20 000 лв. – главница, с произход отпуснат кредит
№ ***, за погасяването на който се счита, че са
използвани средства с неустановен законен източник, и 1350 лв. – авансово изплатена лихва върху
главницата по разплащателна сметка с IBAN ***
(***) в „Токуда Банк“ – АД.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Красимир Калинкин, ЕГН ***,
и Марияна Маринова Калинкина, ЕГН ***:
– лек автомобил, марка „БМВ“, модел „730 Д“,
с рег. № ***, сив металик, рама № ***, двигател
№ ***, дата на първа регистрация 11.12.2007 г.
Пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 16 850 лв.;
– лек автомобил, марка „Шевролет“, модел
„Каптива“, с рег. № ***, светлосив металик, рама
№ ***, двигател № ***, дата на първа регистрация
25.04.2007 г. Пазарна стойност на автомобила към
настоящия момент – 13 500 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Красимир
Калинкин, ЕГН ***:
– сума на обща стойност 998 723,72 щатски
долара от извършена престъпна дейност – престъпление по чл. 250, ал. 1 във връзка с чл. 26,
ал. 1 и чл. 20, ал. 3 и 4 от НК;
– сумата в размер на 2500 лв., получена от
Красимир Калинкин от продажбата на 250 дружествени дяла с номинална стойност 10 лв. всеки
от капитала на „Заложна къща Веди – 97“ – ООД,
ЕИК 115148080;
– сумата в размер на 132 750 щатски долара,
равняваща се на 185 974,45 лв., представляваща
извършени вноски по разплащателна сметка
№ *** в щатски долари с титуляр „Финансова
компания К и К“ – ООД, в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер на 159 640 щатски долара,
равняваща се на 281 628,60 лв., представляваща
извършени вноски по разплащателна сметка
№ *** в щатски долари с титуляр „Финансова
компания К и К“ – ООД, в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
Всички заинтересовани лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото – предмет
на спора, в едномесечен срок от датата на обнародване на обявлението за образуваното пред
Пловдивския окръжен съд дело в „Държавен вестник“, като първото съдебно заседание, което ще
се проведе по делото, е насрочено за 6.07.2022 г.
от 15,30 ч. в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна
палата, бул. Шести септември № 167.
2098
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Екуестриан клуб Левски – София“ – София,
на основание чл. 25, ал. 3 от устава на сдружението във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ
свиква редовно отчетно-изборно общо събрание
на сдружението на 13.05.2022 г. в 12 ч. в София,
ул. Хайдушко изворче № 28, при следния дневен
ред: 1. приемане на ГФО и доклад за дейността
за 2021 г.; 2. промени в устава; 3. освобождаване
на членовете на УС от длъжност и отговорност
поради изтекъл мандат и избор на нов УС; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2089
1. – Председателят на съвета на фондация
„Еври к а“ – Софи я, на основа н ие ч л. 26 о т
ЗЮЛНЦ и чл. 11 от устава на фондация „Еврика“
свиква редовно годишно заседание на съвета на
фондацията на 27.05.2022 г. (петък) в 13,30 ч. в
София, офис на фондация „Еврика“, бул. Патриарх
Eвтимий № 1, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на фондация „Еврика“ през
2021 г.; 2. годишен счетоводен отчет за 2021 г.; 3.
доклад на одитора; 4. финансов план (бюджет) на
фондация „Еврика“ за 2022 г.; 5. други въпроси.
2156
1. – Съветът на настоятелите на „Настоятелство на 101 СУ „Бачо Киро“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 31.05.2022 г. в 18 ч. в седалището на настоятелството – София, ул. Илинденско въстание
№ 36, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за работата на настоятелството; 2. освобождаване
на членове на общото събрание; 3. освобождаване
на членове на съвета на настоятелите; 4. избор на
членове на общото събрание; 5. избор на членове
на съвета на настоятелите. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
2131
6. – Управителният съвет на Сдружението на
Югозападните общини – Благоевград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1, т. 1 от устава
свиква общо събрание на 31.05.2022 г. (вторник) в
11 ч. в зала 5 на Община Благоевград, пл. Георги
Измирлиев – Македончето № 1, Благоевград,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
СЮЗО за 2021 г.; 2. финансов отчет на СЮЗО
за 2021 г.; 3. отчет на контрольора за 2021 г.; 4.
избор на членове на управителния съвет; 5. избор
на председател и заместник-председател на УС;
6. избор на контрольор и заместник-контрольор;
7. приемане на работна програма за 2022 г.; 8.
приемане на бюджет за 2022 г.; 9. приемане на
промени в устава; 10. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
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се проведе един час по-късно на същото място
независимо от броя на присъстващите.
2074
15. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
по Спортна Акробатика „АКРО НОВА“ – гр. Горна Оряховица, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и
чл. 23, т. 3 от устава на клуба свиква годишно общо
събрание на 20.05.2022 г. (петък) в 18 ч. в пресцентъра на спортна зала „Никола Петров“ – гр. Горна
Оряховица, ул. Васил Априлов № 26, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба за
2021 г. и насоки за 2022 г.; 2. приемане на ГФО за
2021 г.; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един
час, след което се провежда на същото място, при
същия дневен ред и се счита за законно, колкото
и членове да се явят.
2148
1. – Управителният съвет на СНЦ „Рибарско
сдружение Приморско“ на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 3 от устава свиква по своя
инициатива общо събрание на 30.05.2022 г. в 10 ч.
в Рибарския заслон в гр. Приморско, намиращ
се на пристанището в гр. Приморско, община
Приморско, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на СНЦ „Рибарско сдружение Приморско“ за 2021 г.; 2. отчет на контролния съвет за
2021 г.; 3. промяна в устава на сдружението; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на сдружението събранието ще се отложи с един час и ще се проведе
същия ден в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на явилите се членове. Поканват се
всички членове да вземат участие в събранието.
2100
1. – Управителният съвет на „Сдружение на
зърнопроизводителите – Хасково“ на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от устава свиква редовно
общо събрание на сдружението на 4.05.2022 г. (сряда)
в 17,30 ч. в конферентната зала на хотел „Родопи“,
Хасково, ул. България № 39, при следния дневен
ред: 1. доклад на председателя за дейността на сдружението за периода 2019 – 2021 г.; 2. приемане на
бюджета на сдружението за периода 2019 – 2021 г.;
3. освобождаване на членове на сдружението; 4.
приемане на нови членове на сдружението; 5. освобождаване от отговорност членовете на УС и
неговия председател за дейността им за периода
2019 – 2021 г.; 6. избор на нов управителен съвет;
7. избор на председател на управителния съвет; 8.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от устава събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали за
събранието ще бъдат на разположение на членовете
в седалището на сдружението. Поканват се всички
членове на сдружението да вземат участие в ОС
лично или чрез представител.
2161
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