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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Президент на републиката

! Указ №�78 за насрочване на частичен 

избор за кмет на кметство Помен, 

община Две могили, област Русе, на

8 юни 2014 г. 2

Министерски съвет

! Постановление № 93 от 24 април 

2014 г. за приемане на Програма на мер-

ките за закрила на деца с изявени дар-

би от държавни и общински училища

през 2014 г. 2

! Постановление № 94 от 24 април 

2014 г. за приемане на методики за ос-

тойностяване и за заплащане на ме-

дицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2

от Закона за здравното осигуряване 15

! Постановление № 95 от 24 април 

2014 г. за изменение и допълнение на 

Наредбата за организацията за осъ-

ществяване на граничен паспортен, 

митнически, здравен, ветеринарноме-

дицински и фитосанитарен контрол, 

както и контрол на транспортните 

средства в пристанищата на Репуб-

лика България, обслужващи кораби от 

международно плаване, приета с По-

становление № 186 на Министерския

съвет от 2012 г.  44

! Постановление № 96 от 25 април 

2014 г. за одобряване на средства 

от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, 

т. 4.1.2 от Закона за държавния бю -

джет на Република България за 2014 г. 49

! Постановление № 97 от 25 април 

2014 г. за одобряване на допълнителни 

разходи по бюджета на Министерство-

то на вътрешните работи за 2014 г. 50

! Постановление № 98 от 25 април 

2014 г. за допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република Бъл-

гария, приет с Постановление № 46

на Министерския съвет от 2010 г. 50

! Постановление № 99 от 25 април 

2014 г. за изменение и допълнение на 

Постановление № 74 на Министерския 

съвет от 2014 г. за приемане на план-

сметка за разходите по подготовка-

та и произвеждането на изборите за 

членове на Европейския парламент

от Република България през 2014 г. 51

! Решение № 223 от 24 април 2014 г. за 

изменение на списъците на защитени 

зони за опазване на природните место-

обитания и на дивата флора и фауна 

и за приемане на Списък на защитени 

зони за опазване на природните место-

обитания и на дивата флора и фауна 51

Министерство  
на вътрешните работи

! Наредба № Iз-849 от 17 април 2014 г. 

за приемане на курсанти, студенти и 

докторанти в Академията на Минис-

терството на вътрешните работи за

учебната 2014/2015 г. 53

! Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 2727 от 2010 г. за ор-

ганизацията и функционирането на 

Националната Шенгенска информаци-

онна система на Република България 75

Министерство  
на здравеопазването

! Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 4 от 2006 г. за професи-

оналната компетентност на лицата, 

завършили висше образование по спе-

циалността „кинезитерапия“  76

Върховен 
административен съд

! Решение № 16747 от 14 декември 

2013 г. по административно дело

№ 10123 от 2013 г. 77
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 
ОТ 25 АПРИЛ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Постановление 
№ 74 на Министерския съвет от 2014 г. за 
приемане на план-сметка за разходите по 
подготовката и произвеждането на изборите 
за членове на Европейския парламент от 
Република България през 2014 г. (ДВ, бр. 31 

от 2014 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПО С Т А НОВИ :

§ 1. В чл. 2, ал. 2 числото „4730,0“ се 
заменя с „4236,0“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в колона 3 числото „301,0“ се 

заменя с „501,0“.
2. В ал. 2, в колона 3 числото „590,0“ се 

заменя със „790,0“.
§ 3. В приложението към чл. 1 се правят 

следните изменения и допълнения:
1. В пореден № 1, в колона 3 числото 

„5 730 000“ се заменя с „5 236 000“.
2. В пореден № 1.4, в колона 3 числото 

„2 000 000“ се заменя с „1 506 000“.
3. В пореден № 3, в колона 3 числото 

„700 000“ се заменя с „882 000“.
4. В пореден № 5:
а) в колона 2 след думите „Министерство-

то на външните работи“ се поставя запетая 
и се добавя „в т. ч. за организацията на 
международен пресцентър“;

б) в колона 3 числото „700 000“ се заменя 
с „900 000“.

5. В пореден № 9, в колона 3 числото 
„270 000“ се заменя с „502 000“.

6. В пореден № 10:
а) в колона 2 думите „за организацията 

на международен пресцентър“ се заличават;
б) в колона 3 числото „180 000“ се заменя 

с „60 000“.

Заключителни разпоредби

§ 4. В приложение № 5 към чл. 5 от По-
становление № 3 на Министерския съвет 
от 2014 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2014 г. 
(обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 
25, 30, 31 и 34 от 2014 г.), в пореден № 17, в 
колона 3 числото „29 786 700“ се заменя с 
„29 968 700“.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:
Пламен Орешарски

Главен секретар на Министерския съвет:  
Нина Ставрева
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РЕШЕНИЕ № 223  
ОТ 24 АПРИЛ 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

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

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р ЕШИ :

І. 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 местообитания 
и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 21 от 
2007 г.), допълнен с Решение № 661 на Ми-
нистерския 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 
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 с Реше-
ние № 52 на Министерския 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 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 
(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.), в пореден номер 6 с 
код BG0000130, с графа „име – Крайморска 
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Добруджа“, в колона 6 „Обща площ [ха]“ и в 
колона 7 „Територия [ха]“ числото „6517,31“ 
се заменя с „6657,49“.
ІІ. В Списъка на защитените зони за опаз-

ване на природните местообитания и на ди-
вата 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 Списък на защитени зони за опазване 
на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изме-
нен с Решение № 52 на Министерския 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 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 
(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.), в пореден номер 10 с код BG0000573, 
с графа „име – Комплекс Калиакра“, в колона 
6 „Обща площ [ха]“ числото „48� 291,61“ се 
заменя с „48�340,11“ и в колона 7 „Територия 
[ха]“ числото „4567,61“ се заменя с „4616,11“.
ІІІ. Приема Списък на защитени зони за 

опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна съгласно приложението.
ІV. Списъкът по т. ІІІ е допълнение 

към приложение № 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 
местообитания и на дивата флора и фауна, 

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 
и Решение № 802 на Министерския съвет 
от 2007 г. за приемане на Списък на защи-
тени зони за опазване на дивите птици и 
на Списък на защитени зони за опазване 
на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна, изменени с Решение № 52 на 
Министерския съвет от 2008 г., изменен и 
допълнен с 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, 
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, 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.
V. Окончателните площи на защитените 

зони се определят в заповедите им за обявя-
ване след предоставяне от Министерството 
на земеделието и храните и от Агенцията 
по геодезия, картография и кадастър към 
Министерството на инвестиционното про-
ектиране на опис на имотите с техните 
площи и координатен регистър на грани-
ците на защитените зони при условия и 
по ред, определени със сключените между 
страните споразумения, като в границите на 
защитените зони се включват цели имоти 
с изключение на водни обекти, пътища и 
имоти от държавните горски територии и 
от държавния поземлен фонд.

Министър-председател:  
Пламен Орешарски

Главен секретар на Министерския съвет:  
Нина Ставрева

Приложение  
към т. ІІІ

№ 
по ред

Код
 

Име
 

Област
�

Община
�

Обща 
площ (ха)

Територия
 (ха)

Акватория
(ха)

1 2 3 4 5 6 7 8
1

BG0000635
Девненски 
хълмове

 Варна Девня
Суворово 297,108 297,108 0

2896


