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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

 Решение за приемане на Правила за 

дистанционно участие в заседанията 

на Четиридесет и шестото Народно 

събрание на народни представители, 

поставени под задължителна изолация

или карантина поради COVID-19 2

 Решение във връзка с Указ № 204 от 

6 август 2021 г. на президента на ре-

публиката и заявление вх. № 46-154-

00-11 от 10 август 2021 г. от Пламен

Николаев Николов 2

Президент на Републиката

 Указ № 205 за освобождаване на Ди-

митър Цанчев Цанчев от длъжност-

та постоянен представител на Репуб- 

лика България към Европейския съюз

в гр. Брюксел, Кралство Белгия 2

 Указ № 206 за награждаване на проф. 

Цочо Христов Бояджиев с орден „Стара

планина“ първа степен 3

 Указ № 207 за освобождаване на Лю-

бомир Недялков Гаврилов като член на 

Централната избирателна комисия, 

считано от 15 август 2021 г. 3

Министерски съвет

 Постановление № 271 от 6 август 

2021 г. за изменение и допълнение на 

Правилника за прилагане на Закона за 

филмовата индустрия, приет с Пос- 

тановление № 274 на Министерския

съвет от 2018 г. 3

 Постановление № 272 от 6 август 

2021 г. за одобряване на допълнител-

ни разходи по бюджета на Министер-

ството на образованието и науката 

за 2021 г. за осигуряване на техника 

за провеждане на обучение в електрон-

на среда в държавни и общински обра-

зователни институции на територи-

ята на Република България 125

 Постановление № 273 от 9 август 

2021 г. за изменение и допълнение на 

нормативни актове на Министерския

съвет 125

 Постановление № 274 от 9 август 

2021 г. за изменение и допълнение на 

Устройствения правилник на Изпълни-

телна агенция „Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен 

растеж“, приет с Постановление № 237

на Министерския съвет от 2017 г. 128

 Постановление № 275 от 9 август 

2021 г. за изменение и допълнение на 

нормативни актове на Министерския 

съвет 129

 Решение № 588 от 6 август 2021 г. за 

изменение на списъците на защитени 

зони за опазване на природните место-

обитания и на дивата флора и фауна 131

Министерство 
на земеделието, храните 

и горите

 Наредба за изменение на Наредба 

№ 6 от 2018 г. за условията и реда за 

предоставяне на финансова помощ по 

Национална програма за подпомагане 

на лозаро-винарския сектор за периода

2019 – 2023 г. 138

Министерство 
на отбраната

 Наредба за изменение на Наредба 

№ Н-5 от 25.01.2018 г. за условията и 

реда за приемане на слушатели във Воен-

на академия „Георги Стойков Раковски“ 138

 Инструкция за изменение на Инструк-

ция № И-4 от 26.09.2007 г. за дейността 

на командирите (началниците, ръково-

дителите) от Министерството на от-

браната, Българската армия и струк-

турите на пряко подчинение на ми-

нистъра на отбраната при инциденти 139
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бр. 20 и 27 от 2021 г.) в приложение № 1 към 
чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения:

1. В т. 5 числото „51“ се заменя с „53“.
2. В т. 8 числото „12“ се заменя с „15“.
3. В т. 11 числото „612“ се заменя с „608“.

Допълнителни разпоредби

§ 5. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на образо-
ванието и науката по „Политика в областта 
на всеобхватното, достъпно и качествено 
предучилищно и училищно образование. 
Учене през целия живот“, бюджетна програ-
ма „Учене през целия живот“ за 2021 г., в 
размер 6650 лв., в т.ч. за персонал 6650 лв., 
във връзка с изменението и допълнението 
на Устройствения правилник на Центъра за 
развитие на човешките ресурси.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на намаление на утвърдените разходи 
по „Политика в областта на младите хора“, 
бюджетна програма „Младите в действие“, в 
размер 6650 лв., в т.ч. за персонал 6650 лв., 
по бюджета на Министерството на младежта 
и спорта за 2021 г.

§ 6. Одобрява вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюдже-
та на Министерството на образованието и 
науката за 2021 г., както следва:

1. Намалява утвърдените разходи за пер-
сонал по „Политика в областта на всеобхват-
ното, достъпно и качествено предучилищно 
и училищно образование. Учене през целия 
живот“, бюджетна програма „Осигуряване на 
качеството в системата на предучилищното 
и училищното образование“, с 25 935 лв.

2. Увеличава утвърдените разходи за 
персонал по „Политика в областта на равен 
достъп до качествено висше образование и 
развитие на научния потенциал“, бюджетна 
програма „Оценка и развитие на националния 
научен потенциал за изграждане на устойчива 
връзка образование – наука – бизнес като 
основа за развитие на икономика, базирана 
на знанието“, с 25 935 лв.

§ 7. Параграфи 5 и 6 се приемат на ос-
нование чл. 109, ал. 1 и 2 от Закона за пуб-
личните финанси и чл. 78, ал. 2 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

§ 8. Министърът на младежта и спорта и 
министърът на образованието и науката да 
извършат произтичащите от § 5 и 6 промени 
по бюджетите си за 2021 г. и да уведомят 
министъра на финансите.

Министър-председател:  
Стефан Янев

и.д. Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

4903

РЕШЕНИЕ № 588 
ОТ 6 АВГУСТ 2021 Г.

за изменение на списъците на защитени зони 
за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна

На основание чл. 10, ал. 3 и 4 от Закона 
за биологичното разнообразие

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. В Списъка на защитените зони за опазва-
не на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна съгласно приложение № 2 към 
т. 2 от Решение № 122 на Министерския съвет 
от 2007 г. за приемане на Списък на защите-
ните зони за опазване на дивите птици и на 
Списък на защитените зони за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора 
и фауна (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), допълнен с Ре-
шение № 661 на Министерския съвет от 2007 г. 
за приемане на Списък на защитените зони за 
опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна (ДВ, бр. 85 от 2007 г.) 
и Решение № 802 на Министерския съвет от 
2007 г. за приемане на Списък на защитени 
зони за опазване на дивите птици и на Списък 
на защитени зони за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна 
(ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени и допълнени 
с Решение № 52 на Министерския съвет от 
2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение № 811 
на Министерския съвет от 2010 г. за изменение 
и допълнение на списъци на защитените зони 
за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна и за приемане на 
Списък на защитените зони за опазване на 
природните местообитания и на дивата фло-
ра и фауна (ДВ, бр. 96 от 2010 г.), Решение 
№ 335 на Министерския съвет от 2011 г. за 
изменение на списъците на защитени зони 
за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна и на защитени зони 
за опазване на дивите птици и за приемане 
на Списък на защитени зони за опазване на 
дивите птици (ДВ, бр. 41 от 2011 г.), Решение 
№ 660 на Министерския съвет от 2013 г. за 
изменение на списъци на защитени зони за 
опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна и за приемане на Списък 
на защитени зони за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна 
(ДВ, бр. 97 от 2013 г.), Решение № 223 на Ми-
нистерския съвет от 2014 г. за изменение на 
списъците на защитени зони за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора 
и фауна и за приемане на Списък на защитени 
зони за опазване на природните местообита-
ния и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 37 
от 2014 г.), Решение № 598 на Министерския 
съвет от 2016 г. за изменение на списъците 
на защитени зони за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна 
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(ДВ, бр. 59 от 2016 г.), Решение № 177 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на Списък 
на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 29 от 2019 г.), Решение № 615 
на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и с Решение № 564 на Министерския 
съвет от 2021 г., се правят следните изменения:

1. Пореден номер 12 с код BG0000141 се изменя така:
„

12. BG0000141 река Камчия ВАРНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
159,36 159,36 0,00

ДЪЛГОПОЛ
“

2. Пореден номер 13 с код BG0000143 се изменя така:
„

13. BG0000143 Караагач БУРГАС ЦАРЕВО
68,83 68,83 0,00

ПРИМОРСКО
“

3. Пореден номер 61 с код BG0000279 се изменя така:
„

61. BG0000279 Стара река ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗЛАТАРИЦА

334,81 334,81 0,00

ЛЯСКОВЕЦ

СТРАЖИЦА

ТЪРГОВИЩЕ АНТОНОВО

СЛИВЕН КОТЕЛ
“

4. Пореден номер 62 с код BG0000280 се изменя така:
„

62. BG0000280 Златаришка 
река

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕЛЕНА

192,91 192,91 0,00ЗЛАТАРИЦА

ЛЯСКОВЕЦ
“

5. Пореден номер 63 с код BG0000281 се изменя така:
„

63. BG0000281 река Белица ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО 364,17 364,17 0,00

ГАБРОВО ТРЯВНА
“

6. Пореден номер 64 с код BG0000282 се изменя така:
„

64. BG0000282 Д р я н о в с к а 
река

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО

197,12 197,12 0,00
ГАБРОВО ДРЯНОВО

ТРЯВНА
“

7. Пореден номер 65 с код BG0000287 се изменя така:
„

65. BG0000287 Меричлерска река СТАРА ЗАГОРА ЧИРПАН
397,29 397,29 0,00

ХАСКОВО ДИМИТРОВГРАД
“

8. Пореден номер 68 с код BG0000294 се изменя така:
„

68. BG0000294 Кършалево КЮСТЕНДИЛ КЮСТЕНДИЛ 6313,47 6313,47 0,00

“
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9. Пореден номер 70 с код BG0000298 се изменя така:
„

70. BG0000298 Конявска планина КЮСТЕНДИЛ БОБОВ ДОЛ

9686,39 9686,39 0,00КЮСТЕНДИЛ

ПЕРНИК РАДОМИР
“

10. Пореден номер 92 с код BG0000425 се изменя така:
„

92. BG0000425 река Съзлийка СТАРА ЗАГОРА ГЪЛЪБОВО

1014,00 1014,00 0,00
РАДНЕВО

СТАРА ЗАГОРА

ХАСКОВО СИМЕОНОВГРАД
“

11. Пореден номер 93 с код BG0000426 се изменя така:
„

93. BG0000426 река Луда Яна ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК

453,84 453,84 0,00ПАНАГЮРИЩЕ

СТРЕЛЧА
“

12. Пореден номер 94 с код BG0000427 се изменя така:
„

94. BG0000427 река Овчарица СЛИВЕН НОВА ЗАГОРА

727,70 727,70 0,00
СТАРА ЗАГОРА ГЪЛЪБОВО

РАДНЕВО

ЯМБОЛ „ТУНДЖА“
“

13. Пореден номер 96 с код BG0000432 се изменя така:
„

96. BG0000432 Голяма река ВЕЛИКО ТЪРНОВО СТРАЖИЦА

7575,40 7575,40 0,00ТЪРГОВИЩЕ АНТОНОВО

ПОПОВО
“

14. Пореден номер 97 с код BG0000434 се изменя така:
„

97. BG0000434 Банска река ХАСКОВО ДИМИТРОВГРАД
80,72 80,72 0,00

ХАСКОВО
“

15. Пореден номер 98 с код BG0000435 се изменя така:
„

98. BG0000435 река Каялийка ПЛОВДИВ ПЪРВОМАЙ
73,67 73,67 0,00

ХАСКОВО ДИМИТРОВГРАД
“

16. Пореден номер 99 с код BG0000436 се изменя така:
„

99. BG0000436 река Мечка ПЛОВДИВ АСЕНОВГРАД
3248,70 3248,70 0,00

ПЪРВОМАЙ
“

17. Пореден номер 100 с код BG0000437 се изменя така:
„

100. BG0000437 река Черкезица ПЛОВДИВ АСЕНОВГРАД
141,43 141,43 0,00

САДОВО
“
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18. Пореден номер 101 с код BG0000438 се изменя така:
„

101. BG0000438 река Чинардере ПЛОВДИВ АСЕНОВГРАД
1150,51 1150,51 0,00

ПЪРВОМАЙ
“

19. Пореден номер 102 с код BG0000440 се изменя така:
„

102. BG0000440 река Соколица СТАРА ЗАГОРА ГЪЛЪБОВО
142,41 142,41 0,00

ХАСКОВО ТОПОЛОВГРАД
“

20. Пореден номер 103 с код BG0000441 се изменя така:
„

103. BG0000441 река Блатница СЛИВЕН НОВА ЗАГОРА

1023,96 1023,96 0,00СЛИВЕН

СТАРА ЗАГОРА РАДНЕВО
“

21. Пореден номер 104 с код BG0000442 се изменя така:
„

104. BG0000442 река Мартинка СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА

739,66 739,66 0,00
ЧИРПАН

ОПАН

ХАСКОВО ДИМИТРОВГРАД
“

22. Пореден номер 105 с код BG0000443 се изменя така:
„

105. BG0000443 река Омуровска ПЛОВДИВ БРЕЗОВО

819,11 819,11 0,00ПЪРВОМАЙ

СТАРА ЗАГОРА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
“

23. Пореден номер 106 с код BG0000444 се изменя така:
„

106. BG0000444 река Пясъчник ПЛОВДИВ „МАРИЦА“

1412,75 1412,75 0,00
ПЛОВДИВ

СЪЕДИНЕНИЕ

ХИСАРЯ
“

24. Пореден номер 107 с код BG0000487 се изменя така:
„

107. BG0000487 Божите мостове ВРАЦА ВРАЦА 47,45 47,45 0,00

“
25. Пореден номер 114 с код BG0000501 се изменя така:

„

114. BG0000501 Голяма Камчия ВАРНА ДЪЛГОПОЛ

588,17 588,17 0,00

ШУМЕН ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЪРБИЦА

СМЯДОВО

ШУМЕН
“

26. Пореден номер 115 с код BG0000503 се изменя така:
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„

115. BG0000503 река Лом ВИДИН РУЖИНЦИ

1722,71 1722,71 0,00
МОНТАНА БРУСАРЦИ

ЛОМ

МЕДКОВЕЦ
“

27. Пореден номер 117 с код BG0000508 се изменя така:
„

117. BG0000508 река Скът ВРАЦА БЯЛА СЛАТИНА
399,50 399,50 0,00

МИЗИЯ
“

28. Пореден номер 118 с код BG0000509 се изменя така:
„

118. BG0000509 Цибрица МОНТАНА ВЪЛЧЕДРЪМ
887,61 887,61 0,00

ЯКИМОВО
“

29. Пореден номер 120 с код BG0000516 се изменя така:
„

120. BG0000516 Черната могила ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ 11,66 11,66 0,00
“

30. Пореден номер 122 с код BG0000518 се изменя така:
„

122. BG0000518 Въртопски дол ВИДИН ВИДИН
1018,85 1018,85 0,00

ДИМОВО
“

31. Пореден номер 128 с код BG0000525 се изменя така:
„

128. BG0000525 Тимок ВИДИН БРЕГОВО
457,65 457,65 0,00

НОВО СЕЛО
“

32. Пореден номер 137 с код BG0000539 се заличава.
33. Пореден номер 147 с код BG0000578 се изменя така:

„

147. BG0000578 река Марица ПАЗАРДЖИК БЕЛОВО

14467,17 14467,17 0,00

ПАЗАРДЖИК

СЕПТЕМВРИ

ПЛОВДИВ „МАРИЦА“

ПЛОВДИВ

ПЪРВОМАЙ

РАКОВСКИ

„РОДОПИ“

САДОВО

СТАМБОЛИЙСКИ

СТАРА ЗАГОРА БРАТЯ 
ДАСКАЛОВИ

ЧИРПАН

ХАСКОВО ДИМИТРОВГРАД

ЛЮБИМЕЦ

СВИЛЕНГРАД

СИМЕОНОВГРАД

ХАРМАНЛИ

ХАСКОВО
“
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34. Пореден номер 153 с код BG0000601 се изменя така:

„

153. BG0000601 Каленска пещера ВРАЦА МЕЗДРА
378,50 378,50 0,00

ВРАЦА

“
35. Пореден номер 161 с код BG0000612 се изменя така:

„

161. BG0000612 река Блягорница СЛИВЕН ТВЪРДИЦА 1556,72 1556,72 0,00

“
36. Пореден номер 162 с код BG0000613 се изменя така:

„

162. BG0000613 река Искър ПЛЕВЕН КНЕЖА

9675,37 9675,37 0,00

ДОЛНА 
МИТРОПОЛИЯ

ИСКЪР

ЧЕРВЕН БРЯГ

ГУЛЯНЦИ

“
37. Пореден номер 163 с код BG0000614 се изменя така:

„

163. BG0000614 река Огоста ВРАЦА КОЗЛОДУЙ

1391,43 1391,43 0,00МИЗИЯ

ОРЯХОВО

“
38. Пореден номер 170 с код BG0001007 се изменя така:

„

170. BG0001007 Странджа БУРГАС МАЛКО ТЪРНОВО

153529,61 153529,61 0,00
ЦАРЕВО

СРЕДЕЦ

ПРИМОРСКО

“
39. Пореден номер 179 с код BG0001307 се изменя така:

„

179. BG0001307 Плана СОФИЯ 
(СТОЛИЦА)

СТОЛИЧНА
2805,79 2805,79 0,00

СОФИЯ САМОКОВ

“
II. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна съгласно приложението към т. 1 от Решение № 661 на Министерския съвет от 
2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна, изменено и допълнено с Решение № 52 на Министерския съвет от 
2008 г., Решение № 811 на Министерския съвет от 2010 г. за изменение и допълнение на списъ-
ци на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 
и за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна и с Решение № 615 на Министерския съвет от 2020 г., се правят следните 
изменения:

1. Пореден номер 14 с код BG0000313 се изменя така:

„

14. BG0000313 Руй ПЕРНИК ТРЪН 6170,09 6170,09 0,00

“
2. Пореден номер 19 с код BG0001013 се изменя така:
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„

19. BG0001013 Скрино КЮСТЕНДИЛ БОБОВ ДОЛ

12570,77 12570,77 0,00

НЕВЕСТИНО

КОЧЕРИНОВО

БОБОШЕВО

БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД

“
III. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна съгласно приложение № 2 към т. 2 от Решение № 802 на Министерския съвет 
от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Спи-
сък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 
изменено и допълнено с Решение № 52 на Министерския съвет от 2008 г., Решение № 811 на 
Министерския съвет от 2010 г. за изменение и допълнение на списъци на защитените зони за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък 
на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 
Решение № 660 на Министерския съвет от 2013 г. за изменение на списъци на защитени зони 
за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък 
на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Реше-
ние № 223 на Министерския съвет от 2014 г. за изменение на списъците на защитени зони за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на 
защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Решение  
№ 615 на Министерския съвет от 2020 г. и с Решение № 564 на Министерския съвет от 2021 г. 
(ДВ, бр. 64 от 2021 г.), се правят следните изменения:

1. Пореден номер 8 с код BG0000220 се изменя така:

„

8. BG0000220 Долна Места Благоевград Сатовча
9585,61 9585,61 0,00

Хаджидимово

“
2. Пореден номер 11 с код BG0000617 се изменя така:

„

11. BG0000617 река Палакария София Самоков 3054,36 3054,36 0,00

“
IV. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна съгласно приложението към т. IV от Решение № 811 на Министерския съвет от 
2010 г. за изменение и допълнение на списъци на защитените зони за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитените зони за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, изменено с Решение № 615 
на Министерския съвет от 2020 г., пореден номер 3 с код BG0000631 се изменя така:

„

3. BG0000631 Ново село Видин Брегово
814,01 814,01 0,00

Ново село

“
V. Окончателните площи на защитените зони се определят в заповедите им за обявяване, 

като се изчисляват чрез координатите на точките, формиращи границите им, определени в 
приетата и дефинирана за страната геодезическа система.

Министър-председател:  
Стефан Янев

и.д. Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов
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