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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за енергетиката 2

 Решение за промени в ръководство-
то на Комисията по културата и
медиите 9

 Решение за промени в ръководството 
и попълване състава на Комисията по
здравеопазването 9

 Решение за промяна в състава и ръко-
водството на постоянната делегация 
на Народното събрание в Парламен-
тарната асамблея по франкофония 9

 Решение за попълване състава на
Комисията по правни въпроси 9

 Решение за попълване състава на
Комисията по вероизповеданията и
правата на човека 9

 Решение за промени в състава на Ко-
мисията по външна политика 10

Министерство  
на отбраната

 Правилник за изменение и допълне-
ние на Правилника за дейността на 
Инспектората на Министерството на
отбраната 10

Министерство  
на вътрешните работи

 Наредба № 8121з-196 от 19 февруари 
2015 г. за реда за осъществяване на 
превантивен контрол от органите за 
пожарна безопасност и защита на на-
селението на Министерството на вът-
решните работи 10

Министерство  
на земеделието и храните

 Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 24 от 2010 г. за изискванията 
и условията за производство, прера-
ботване, съхранение, търговия, внос и 
износ на наркотични вещества за ве-
теринарномедицински цели от прило-
жения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от За-
кона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите 23

Министерство  
на правосъдието

 Наредба № Н-1 от 20 февруари 2015 г. 
за извършване на финансов контрол 
върху дейността на частните съдебни
изпълнители 24

Министерство  
на правосъдието
Министерство 

на регионалното развитие 
и благоустройството 

 Наредба за изменение на Наредба № 14 
от 2009 г. за реда и начина за предоста-
вяне достъп на органите на съдебната 
власт до Регистъра на населението –
Национална база данни „Население“ 26

Министерство 
на транспорта,  

информационните  
технологии и съобщенията

 Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 60 от 2009 г. за одобря-
ване типа на нови моторни превозни
средства и техните ремаркета 26
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ЗАПОВЕД № РД-103 
от 9 февруари 2015 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, 
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разно-
образие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г. 
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), 
изменено с Решениe № 52 от 5.02.2008 г. на Ми-
нистерския съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), обявявам:

1. Защитена зона BG0000269 „Пещера Лястови-
цата“ в землището на с. Гложене, община Тетевен, 
област Ловеч, с обща площ 5,108 дка. 

2. Предмет на опазване в защитена зона 
BG0000269 „Пещера Лястовицата“ са:

2.1. типът природно местообитание 8310 Не-
благоустроени пещери по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона 
за биологичното разнообразие;

2.2. местообитанията на следните видове бозай-
ници по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното 
разнообразие: Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), 
Остроух нощник (Myotis blythii), Голям нощник 
(Myotis myotis), Голям подковонос (Rhinolophus 
ferrumequinum), Малък подковонос (Rhinolophus 
hipposideros).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване на типа природно местообитание, 

посочен в т. 2.1, местообитанията на посочените в 
т. 2.2 видове, техните популации и разпространение 
в границите на зоната, за постигане и поддържане 
на благоприятното им природозащитно състояние; 

3.2. подобряване при необходимост на състо-
янието на посочения в т. 2.1 тип природно мес-
тообитание и на местообитания на видовете, 
посочени в т. 2.2;

3.3. възстановяване при необходимост на типа 
природно местообитание, посочен в т. 2.1, мес-
тообитания на посочени в т. 2.2 видове и техните 
популации. 

4. В границите на защитена зона BG0000269 
„Пещера Лястовицата“ се включва поземлен имот с 
номер 405022 и площ 5,108 дка съгласно актуалната 
към м. декември 2013 г. карта на възстановената 
собственост за землището на с. Гложене, ЕКАТТЕ 
15165, община Тетевен, област Ловеч.

5. Пълният опис на координатите на точките, 
определящи границата на защитена зона BG0000269 
„Пещера Лястовицата“, е на разположение в МОСВ 
и РИОСВ – Плевен.

6. В границите на защитената зона се забранява: 
6.1. провеждането на спелеоложки проучвания 

през размножителния период на прилепите и през 
периода на зимуване – от 1 декември до 31 юли;

6.2. благоустрояване, електрифициране, извърш-
ване на стопанска и спортна дейност в пещерата 
и на входа є;

6.3. палене на огън;
6.4. преграждане на входа на пещерата или на 

отделни нейни галерии по начин, възпрепятстващ 
преминаването на видовете, предмет на опазване 
по т. 2.2;

6.5. търсене, проучване и добив на подземни 
богатства;

6.6. строителство, за което е необходима промяна 
на предназначението и начина на трайно ползване 
на имота, попадащ в зоната;

6.7. посещения в пещерата, с изключения на 
такива за научни цели.

7. Заповедта не отменя забраните и ограниче-
нията на дейности, наложени по силата на други 
нормативни и административни актове.

8. Защитената територия – природна забележи-
телност „Пещера „Лястовицата“, обявена по реда 
на Закона за защитените територии, попадаща в 
границите на защитена зона BG0000269 „Пещера 
Лястовицата“, запазва статута, категорията, гра-
ниците и режимите си на опазване. Горното не 
отменя прилагането на забраните и ограниченията 
по тази заповед за тази територия.

9. Защитена зона BG0000269 „Пещера Лясто-
вицата“ да се впише в регистрите на защитените 
зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Плевен.

10. Нарушителите на тази заповед се наказват 
съгласно административнонаказателните разпо-
редби от Закона за биологичното разнообразие.

11. Заповедта влиза в сила от обнародването є 
в „Държавен вестник“.

12. Заповедта не подлежи на обжалване.
Министър: 

Ив. Василева
1403

ЗАПОВЕД № РД-104 
от 9 февруари 2015 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, 
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разноо-
бразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г. на 
Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), изменено 
с Решениe № 52 от 5.02.2008 г. на Министерския 
съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), обявявам:

1. Защитена зона BG0000591 „Седларката“ в 
землището на с. Ракита, община Червен бряг, 
област Плевен, с обща площ 8,029 дка. 

2. Предмет на опазване в защитена зона 
BG0000591 „Седларката“ са:

2.1. типът природно местообитание 8310 Неб-
лагоустроени пещери по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона 
за биологичното разнообразие;

2.2. местообитанията на следните видове бозай-
ници по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологич-
ното разнообразие: Дългокрил прилеп (Miniopterus 
schreibersii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), 
Остроух нощник (Myotis blythii), Голям нощник (Myotis 
myotis), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Южен 
подковонос (Rhinolophus euryale), Голям подковонос 
(Rhinolophus ferrumequinum), Подковонос на Мехели 
(Rhinolophus mehelyi).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване на типа природно местообитание, 

посочен в т. 2.1, местообитанията на посочените в 
т. 2.2 видове, техните популации и разпространение 
в границите на зоната, за постигане и поддържане 
на благоприятното им природозащитно състояние; 

3.2. подобряване при необходимост на състо-
янието на посочения в т. 2.1 тип природно мес-
тообитание и на местообитания на видовете, 
посочени в т. 2.2;

3.3. възстановяване при необходимост на типа 
природно местообитание, посочен в т. 2.1, место-
обитания на посочени в т. 2.2 видове и техните 
популации. 

4. В границите на защитена зона BG0000591 
„Седларката“ се включват поземлени имоти с 
номера 054013 и 054009 – част (1,437 дка) с обща 
площ 8,029 дка, съгласно актуалната към м. януа-


