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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерство на здравеопазването

! Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 10 от 2009 г. за условия-

та и реда за заплащане на лекарстве-

ни продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от 

Закона за лекарствените продукти в 

хуманната медицина, на медицински 

изделия и на диетични храни за специ-

ални медицински цели 1

Министерство на земеделието 

и храните

! Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 47 от 2003 г. за произ-

водство и предлагане на пазара на 

елитни и племенни пчелни майки и 

отводки (рояци) и реда за водене на

регистър 8

! Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 8 от 2008 г. за услови-

ята и реда за предоставяне на без-

възмездна финансова помощ по мяр-

ка „Модернизиране на земеделските 

стопанства“ от Програмата за раз-

витие на селските райони за периода

2007 – 2013 г.  8

Централна избирателна комисия

! Решение № 521-МИ от 25 август 

2011 г. относно поправка в образци на 

изборни книжа, утвърдени с Решение 

№ 14-МИ от 23 юни 2011 г. на ЦИК, 

за изборите за общински съветници и

кметове на 23 октомври 2011 г. 12

! Решение № 537-ПВР от 25 август 

2011 г. относно поправка в образци на 

изборни книжа, утвърдени с Решение 

№ 12-ПВР от 18 юни 2011 г. на ЦИК, за 

изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката на 23 октомври 2011 г. 19

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане 
на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 
от Закона за лекарствените продукти в хуман-
ната медицина, на медицински изделия и на 
диетични храни за специални медицински цели 
(обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34, 

38 и 40 от 2009 г. и бр. 9 от 2010 г.)

§ 1. В наименованието на наредбата думите 
„чл. 262, ал. 4, т. 1“ се заменят с „чл. 262, ал. 5, 
т. 1“.
§ 2. В чл. 4а се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Националната здравноосигурителна каса 

обобщава на тримесечни периоди информаци-
ята за лекарствени продукти с международно 

непатентно наименование (INN), включено в 
Позитивния лекарствен списък (ПЛС) по чл. 262, 
ал. 5, т. 1 ЗЛПХМ, за което до момента не е 
заплащала и е подадено заявление по реда на 
ал. 1 до 24-то число на третия месец.“

2. Създава се ал. 3:
„(3) Националната здравноосигурителна каса 

обобщава към 1-во или 16-о число от съответния 
календарен месец информацията за лекарствени 
продукти с международно непатентно наиме-
нование, включено в Позитивния лекарствен 
списък по чл. 262, ал. 5, т. 1 ЗЛПХМ, за което 
заплаща и е подадено заявление по реда на ал. 1 
не по-късно от 29-о число на предходния или 
14-о число на съответния календарен месец.“
§ 3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Към заявлението по чл. 4 се прилага 

копие от влязлото в сила решение на Комисията 
по Позитивния лекарствен списък.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Информацията по ал. 1 относно лекар-

ствените продукти по чл. 4а, ал. 2 се публикува 
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА  

И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-80 
от 17 август 2011 г.

На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народ-
ната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от 
Правилника за прилагане на Закона за народната 
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за 
откриване, преобразуване, промени и закриване 
на частни детски градини и училища разреша-
вам на „Азбукарче“ – ЕООД, представлявано 
от Цветанка Петрова Деянова, ЕИК 200269807, 
със седалище и адрес на управление – София, 
район „Подуяне“, ж.к. Сухата река, бл. 221, вх. 
Д, ет. 1, ап. 73А, да открие Частна полудневна 
детска градина „Азбукарче“ – София.

1. Възпитанието и обучението в детската 
градина се организират и провеждат по утвър-
дена програма в съответствие с държавното 
образователно изискване за предучилищно 
възпитание и подготовка. 

2. Детската градина има право да издава 
удостоверение за завършена подготвителна 
група.

 3. Официалният адрес на Частна полудневна 
детска градина „Азбукарче“, София, е: София, 
район „Подуяне“, ж.к. Сухата река, бл. 221, вх. 
Д, ет. 1, ап. 73А.

 4. Възпитанието и обучението на децата се 
провеждат на адрес: София, район „Оборище“, 
бул. Васил Левски 111.

5. Детската градина се управлява и предста-
влява от Цветанка Петрова Деянова.

Министър: С. Игнатов
10157

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД №  РД-615 
от 23 август 2011 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР) и предвид 
наличието на планове и инвестиционни пред-
ложения, създаващи опасност от увреждане и/
или унищожаване на част от защитена зона 
BG0000116 „Камчия“, включена в одобрения с 
Решение № 802 от 04.12.2007 г. на Министерския 
съвет списък от защитени зони по чл. 10, ал. 4 
ЗБР, за която предстои издаване на заповед за 
обявяването є, включваща следните природни 
местообитания и местообитания на видове:

1. типове природни местообитания по чл. 6, 
ал. 1, т. 1 ЗБР:

– 2110 „Зараждащи се подвижни дюни“;
– 2130* „Неподвижни крайбрежни дюни с 

тревна растителност (сиви дюни)“; 
– 2180 „Облесени дюни“;
– 2190 „Влажни понижения между дюните“; 
– 91ЕО* „Алувиални гори с Alnus glutinosa и 

Fraxinus excelsior (Alno – Pandion, Alnion incanae, 
Salicion albae)“;

– 91FO „Крайречни смесени гори от Quercus 
robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus 
angustifol ia покрай големи реки (Ulmenion 
minoris)“;

– 91M0 „Балкано-панонски церово-горунови 
гори“;

2. местообитания на видове животни по 
чл. 6, ал. 1, т. 2 ЗБР:

Видра (Lutra lutra), Лалугер (Spermophilus 
citellus), Пъстър пор (Vormela peregusna); Шипобе-
дрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата 
костенурка (Testudo hermanni); Вертиго (Vertigo 
moulinsiana), Вертиго (Vertigo angustior), Лицена 
(Lycaena dispar), Обикновен сечко (Cerambyx 
cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков 
сечко (Morimus funereus), *Алпийска розалиа 
(Rosalia alpina).

Забранявам жилищно, курортно и вилно 
строителство, включително изграждане на 
необходимата му техническа инфраструктура; 
извеждане на сечи; движение на моторни пре-
возни средства извън съществуващата пътна 
мрежа, горските и земеделските черни пътища; 
ограждането на имоти.

Забраните се отнасят за част от територията 
на защитената зона с обща площ от 4121,744 дка,  
както следва:

• имоти с номера 000029, 000057, 000111, 
000172, 000228, 000229, 000230, 000231, 000232, 
000233, 000556, 000557, 000991 и 000999 съгласно  
картата на възстановената собственост към 
18.11.2009 г. за землището на с. Ново Оряхово, 
ЕКАТТЕ 52115, община Долни чифлик, област 
Варна, с обща площ 3466,903 дка; 

• имоти с номера 009911 – част (63,527 дка), 
502005, 502006, 502007, 502009 и 502010 съгласно 
картата на възстановената собственост към 
18.11.2009 г. за землището на с. Шкорпиловци, 
ЕКАТТЕ 83404, община Долни чифлик, област 
Варна, с обща площ 654,841 дка.

Забраните се налагат считано от 01.09.2011 г. 
за срок една година или до влизане в сила на 
заповед по чл. 12, ал. 6 ЗБР на министъра на 
околната среда и водите за обявяване на защи-
тена зона BG0000116 „Камчия“ за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора 
и фауна.

Заповедта може да бъде обжалвана в ед-
номесечен срок от деня на обнародването є в 
„Държавен вестник“ пред Върховния админи-
стративен съд по реда на Административно- 
процесуалния кодекс.

Министър: Н. Караджова
10159


