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Народно събрание
Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
Решение за попълване състава на
Временната комисия по повод придобиването от „Българска банка за развитие“ – АД, на 28 265 200 акции от
капитала на „Първа инвестиционна
банка“ – АД
Решение за попълване състава и ръководството на постоянната делегация
на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Решение за попълване състава на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Решение за попълване състава на Комисията по енергетика
Решение за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните
Решение за попълване състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
Решение за попълване състава на
Комисията по културата и медиите
Решение за промяна в ръководството
на Комисията по външна политика
Решение за промени в състава на
Комисията по въпросите на децата,
младежта и спорта
Решение за промяна в състава на
Комисията по икономическа политика и туризъм
Решение за приемане на Процедурни
правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на
Централната избирателна комисия,
представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси
и за избор на председател на Централната избирателна комисия

Патентно ведомство
на Република България
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9 Правилник за изменение на Устройствения правилник на Патентното ведомство на Република България
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Министерство
на здравеопазването
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9 Наредба за изменение на Наредба
№ 27 от 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба
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Министерство
на земеделието,
храните и горите

9 Наредба № 3 от 3 септември 2020 г.
за условията и реда за осъществяване
на контрол върху дейността на развъдните организации
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Министерство
на образованието и науката
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9 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 7 от 2016 г. за профилираната подготовка
11
Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията

3
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9 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния
транспорт
35
9 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на
техническата изправност на пътните превозни средства
43
Централна
избирателна комисия
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9 Решение № 1886-НС от 9 септември
2020 г. относно обявяване на Лиляна
Друмева Радева за народен представител в Двадесет и трети изборен район –
София, в 44-то Народно събрание
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6642
ЗАПОВЕД № РД-689
от 25 август 2020 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено с Решение № 52 от 5.02.2008 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), предвид
Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември
2008 г. за приемане, съгласно Директива 92/43/
ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на
териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано
под номер C (2008) 8039) обявявам:
1. Защитена зона BG0000554 „Гора Желю Войвода“ в землището на с. Желю войвода, община
Сливен, област Сливен, с обща площ 708,301 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000554 „Гора Желю Войвода“ са:
2.1. типът природно местообитание 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis
и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай
големи реки (Ulmenion minoris) по чл. 6, ал. 1, т. 1
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:

2.2.1. земноводни и влечуги – Червенокоремна
бумка (Bombina bombina), Пъстър смок (Elaphe
sauromates), Обикновена блатна костенурка (Emys
orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo
hermanni);
2.2.2. безгръбначни – Обикновен сечко (Cerambyx
cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus cervus).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и поддържане 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 в Континенталния
биогеографски регион;
3.2. подобряване на структурата и функциите
на природното местообитание, посочено в т. 2.1;
3.3. подобрява не на мес т ооби та ни я та на
видовете Обикновена блатна костенурка (Emys
orbicularis) и Шипоопашата костенурка (Testudo
hermanni);
3.4. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типа природно
местообитание, посочен в т. 2.1, местообитания
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.
4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената зона
за постигане и поддържане на благоприятното
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природозащитно състояние на типа природно
местообитание и видовете по т. 2 в Континенталния биогеографски регион, както и за свързаността и целостта на мрежата от защитени
зони в страната като част от Европейската
екологична мрежа Натура 2000. Те определят
и приоритетите при планиране и прилагане на
мерки в защитената зона.
5. Приоритетни за опазване в защитената
зона са типът природно местообитание и видовете по т. 2, за които са определени цели за
подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0000554 „Гора Желю Войвода“, е посочен в
приложението, неразделна част от настоящата
заповед.
7. Стандартният формуляр с данни и оценки
за защитената зона, както и картен материал
с границите є са налични и се съхраняват в
Министерството на околната среда и водите,
РИОСВ – Стара Загора, и на интернет страницата
на Информационната система за защитените зони
от екологичната мрежа Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;
8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и
бъгита извън съществуващите пътища; забраната
не се прилага за определени на основание на
нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при
бедствия, извънредни ситуации и за провеждане
на противопожарни, аварийни, контролни и
спасителни дейности;
8.3. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и
разширяване на концесионните площи за добив
на общоразпрост ранени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали);
забраната не се прилага в случаите, в които към
датата на обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване,
и/или за предоставяне на концесия за добив по
Закона за подземните богатства и по Закона за
концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и/или чл. 31 от
ЗБР, или е подадено заявление за регистриране
на търговско откритие;
8.4. постоянно съхраняване и депониране на
отпадъци;
8.5. у по т реба на пес т и ц и д и, м и нера л н и,
листопод х ранващи и мик роторове, как то и
на биологично активни вещества, които не са
получили биологична и токсикологична регистрация от специализираните комисии и съвети
към Министерството на земеделието, храните
и горите, Министерството на здравеопазването
и Министерството на околната среда и водите;
8.6. употреба на минерални торове, както и на
продукти за растителна защита от професионална
категория на употреба освен при каламитет и
епифитотия;
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8.7. използване на води за напояване, които
съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;
8.8. палене на крайпътни ивици и площи със
суха растителност.
9. Горският тип природно местообитание по
т. 2.1 се стопанисва в съответствие с разпоредбите
на глава четвърта от Наредба № 8 от 2011 г. за
сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за него
е задължително прилагането на „Система от
режими и мерки за стопанисване на горските
типове местообитания от приложение № 1 от
Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена
от изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите.
10. Мерки за постигане целите на опазване
на защитената зона са определени или могат да
се определят също във:
10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
10.3. плана за управление на речните басейни
в Източнобеломорски район за басейново управление на водите;
10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;
10.5. планове за действие за видове;
10.6. други планови, програмни и стратегически документи.
11. В границите на защитената зона се препоръчва запазване и където е уместно, възстановяване на типовоспецифичните хидроморфологични
условия в природното местообитание по т. 2.1,
както и подобряване на видовия му състав.
12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения, които не са
непосредствено свързани или необходими за
управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове,
програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно
въздействие върху защитените зони, се подлагат
на оценка за съвместимостта им с предмета и
целите на опазване на съответната защитена зона
съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а
от същия закон.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.
Защитена зона BG0000554 „Гора Желю Войвода“ да се впише в регистрите на защитените
зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Стара Загора,
съгласно чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е
окончателна и не подлежи на обжалване.
За министър:
Ат. Николова
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Приложение

към т. 6 от Заповед № РД-689 от 25.08.2020 г.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɴɦɬɨɬɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾɨɬɝ
ɉɴɥɟɧɨɩɢɫɧɚɤɨɨɪɞɢɧɚɬɢɬɟɧɚɬɨɱɤɢɬɟɨɩɪɟɞɟɥɹɳɢɝɪɚɧɢɰɚɬɚɧɚɡɚɳɢɬɟɧɚɡɨɧɚ%*ÄȽɨɪɚɀɟɥɸȼɨɣɜɨɞɚ´
Пълен опис
на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000554
„Гора Желю Войвода“ɜȻɴɥɝɚɪɫɤɚɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɚɫɢɫɬɟɦɚɩɪɨɟɤɰɢɹ870ɡɨɧɚ1
в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N
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ЗАПОВЕД № РД-690
от 25 август 2020 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено с Решение № 52 от 5.02.2008 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), предвид
Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември
2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/
ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на
териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано
под номер C (2008) 8039) обявявам:
1. Защитена зона BG0000138 „Каменица“ в
землищата на с. Могила, с. Каспичан, с. Златна
нива, гр. Плиска, гр. Каспичан, община Каспичан,
област Шумен, с. Каменяк, с. Тимарево, с. Сливак, с. Добри Войниково, община Хитрино, област
Шумен, с. Царев брод, с. Коньовец и с. Велино,

община Шумен, област Шумен, с обща площ
14 557,157 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000138 „Каменица“ са:
2.1. следните типове природни местообитания
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
– 40C0 * Понто-сарматски широколистни
храстчета;
– 6110 * Отворени калцифилни или базифилни
тревни съобщества от Alysso-Sedion albi;
– 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)
(*важни местообитания на орхидеи);
– 6240 * Субпанонски степни тревни съобщества;
– 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви
в равнините и в планинския до алпийския пояс;
– 8310 Неблагоустроени пещери;
– 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и
Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae);

