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Индекс Показател Значение
(точки)

вилни или туристически 
селища
– в близост до населени 
места – общински цен-
трове или с население над
10 000 души

4

– в близост до населени 
места с население
под 10 000 души

3

– в близост до къмпинги 
и вилни зони 

2

 – в близост до неурбани-
зирани територии 

1

М9 Наличие на зони за пар-
киране в зоната до 1 км 
от морския плаж:
– има 1,5
– няма 0“

§ 11. Приложение № 2 към чл. 12, ал. 2 
се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. В § 4 от заключителните разпоред-

би на Постановление № 9 на Министерския 
съвет от 2015 г. за приемане на Методика 
за определяне на минималния размер на 
концесионното плащане за морските пла-
жове – обекти на концесия, по реда на 
чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на 
Черноморското крайбрежие и на Методика 
за определяне на минималния размер на 
наемната цена за морските плажове по реда 
на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството 
на Черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 7 от 
2015 г.) думите „министъра на регионалното 
развитие и благоустройството“ се заменят с 
„министъра на туризма“.  

§ 13. В Методиката за определяне на 
минималния размер на наемната цена за 
морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 
от Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие, приета с Постановление № 9 на 
Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 7 от 
2015 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 4, ал. 1 думите „министъра на 
регионалното развитие и благоустройството“ 
се заменят с „министъра на туризма“.

2. В чл. 11 думите „министъра на реги-
оналното развитие и благоустройството“ се 
заменят с „министъра на туризма“. 

§ 14. Настоящите изменения и допълнения 
в Методиката се прилагат за всички договори, 
сключени след датата на влизане в сила на 
постановлението.

§ 15. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: 
Кристина Хитрова

6147

РЕШЕНИЕ № 598 
ОТ 22 ЮЛИ 2016 Г.

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

на дивата флора и фауна

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

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. В Списъка на защитените зони за 
опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна съгласно прило-
жение № 2 към т. 2 от Решение № 122 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 местооби-
тания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 21 
от 2007 г.), допълнен с Решение № 661 на 
Министерския съвет от 2007 г. за приемане 
на Списък на защитени 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 опаз-
ване на дивите птици и на Списък на защитени 
зони за опазване на природните местообита-
ния и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 107 от  
2007 г.), изменен с Решение № 52 на Ми-
нистерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 
2008 г.), изменен и допълнен с Решение 
№ 811 на Министерския съвет от 2010 г. за 
изменение и допълнение на списъци на за-
щитените 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 (ДВ, бр. 96 от 2010 г.), 
изменен с 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.), изменен и допълнен с 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.), изменен и 
допълнен с Решение № 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 (ДВ, бр. 37 от 2014 г.), 
се правят следните изменения:
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алинея 1 искова молба и доказателствени 
документи. Секретариатът препраща 
информацията, получена по този начин, 
до всички страни по Конвенцията.

Член 2
1.  Ако спорът бъде отнесен до арбитраж в 

съответствие с чл. 1 по-горе, се сформира 
арбитражен съд. Същият се състои от 
трима членове.

2.  Всяка от страните по спора назначава по 
един арбитър, а така назначените двама 
арбитри избират по взаимно съгласие 
третия арбитър, който е и председател 
на съда. Председателят на съда не може 
да бъде гражданин на никоя от страните 
по спора и не може да има установено 
местоживеене на територията на никоя 
от страните, месторабота в никоя от 
тях или отношение към делото в друго 
свое качество.

3.  При спорове с участието на повече от 
две страни отстояващите общ интерес 
страни назначават съвместно един от 
арбитрите по взаимно съгласие. 

4.  Запълването на незаети места се извършва 
по начина, предвиден по отношение на 
първоначалното назначаване.

5.  Ако страните не постигнат съгласие по 
предмета на спора преди назначаването 
на председателя на арбитражния съд, 
предметът на спора се определя от 
арбитражния съд. 

Член 3
1.  Ако една от страните по спора не 

назначи арбитър в срок от два месеца 
след датата, на която ответната страна е 
получила уведомлението за арбитража, 
дру гата с т рана може да у ведоми 
Генералния секретар на Организацията 
на обединените нации, който назначава 
арбитър в рамките на следващия 
двумесечен период. 

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

И ВОДИТЕ
Допълнение на Стокхолмската конвенция за 
устойчивите органични замърсители с доба-

вяне на ново Приложение Ж 
(Прието с Решение SC-1/2 от 06.05.2005 г. на 
първата среща на Конференцията на страните. 

В сила от 27 март 2007 г.)

След Приложение Е се добавя ново 
Приложение Ж: 

„ПРИЛОЖЕНИЕ Ж:
Арбитражна и помирителна процедури за 

разрешаване на спорове
Част I: Арбитражна процедура
Въвежда се следната процедура за арбитраж 

по смисъла на алинея 2 (а) на чл. 18 от 
конвенцията:

Член 1
1.  Дадена Страна може да инициира 

изпълнението на процедурата за арбитраж 
по смисъла на чл. 18 от конвенцията 
чрез отправено писмено уведомление до 
другата страна по спора. Уведомлението 
се придружава от искова молба и 
евентуални доказателствени документи и 
посочва предмета на спора, включително, 
в частност, членовете на конвенцията, 
тълкуването или прилагането е предмет 
на спора.

2.  Страната ищец уведомява Секретариата 
за решението на страните да отнесат 
спора за решаване чрез арбитраж по 
смисъла на чл. 18 от конвенцията. 
Писменото уведомление на страната 
ищец се придружава от споменатите в 

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

а) пореден номер 56 с код BG0000266 се изменя така:
„

56. BG0000266 Пещера  
Мандрата ЛОВЕЧ УГЪРЧИН 1,82 1,82 0,00

“
б) пореден номер 129 с код BG0000526 се изменя така:

„

129. BG0000526 Долно
Линево МОНТАНА ЛОМ 17,63 17,63 0,00

“
в) пореден номер 156 с код BG0000607 (Пещера Микре) се заличава.
2. Окончателните площи на защитените зони се определят в заповедите им за обявяване, 

като в границите на защитените зони се включват цели имоти, с изключение на водни обекти, 
пътища и имоти от горските територии – държавна собственост и от държавния поземлен фонд.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Кристина Хитрова
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