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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

 Указ № 192  за възлагане на кандида -

та за министър-председател Пламен 

Николаев Николов да състави прави-

телство 3

Министерски съвет

 Постановление № 250 от 28 юли 

2021 г. за одобряване на допълнител-

ни разходи по бюджета на Министер-

ството на труда и социалната поли-

тика за 2021 г. 3

 Постановление № 251 от 28 юли 

2021 г. за одобряване на допълнител-

ни разходи по бюджета на Министер-

ството на образованието и науката

за 2021 г. 3

 Постановление № 252 от 28 юли 

2021 г. за одобряване на допълнител-

ни разходи/трансфери за 2021 г. за фи-

нансово осигуряване на дейности по 

Програмата за изграждане, пристро-

яване, надстрояване и реконструкция 

на детски ясли, детски градини и учи-

лища 2020 – 2022 г. 4

 Постановление № 253 от 28 юли 

2021 г. за одобряване на допълнител-

ни разходи по бюджета на Министер-

ството на външните работи за 2021 г. 5

 Постановление № 254 от 28 юли 

2021 г. за одобряване на допълнител-

ни разходи по бюджета на Министер-

ството на външните работи за 2021 г. 

във връзка с Механизма за бежанците 

в Турция 5

 Постановление № 255 от 28 юли 

2021 г. за одобряване на допълнителен 

трансфер по бюджета на държавното

обществено осигуряване за 2021 г. 6

 Постановление № 256 от 28 юли 

2021 г. за одобряване на допълнителни 

трансфери по бюджетите на общини-

те за 2021 г. за финансово осигуряване 

на дейности по национални програми 

за развитие на образованието 6

Вторник, 3 август 2021 г. София Цена 0,80 лв.

 Постановление № 257 от 28 юли 

2021 г. за изменение и допълнение на 

Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане, приет с Пос-

тановление № 243 на Министерския 

съвет от 1998 г.  14

 Постановление № 258 от 28 юли 

2021 г. за одобряване на допълнител-

ни разходи по бюджета на Министер-

ството на външните работи за 2021 г. 14

 Постановление № 259 от 28 юли 

2021 г. за одобряване на вътрешноком-

пенсирани промени на утвърдените 

разходи по области на политики/бю-

джетни програми по бюджета на Ми-

нистерския съвет за 2021 г. 15

 Постановление № 260 от 29 юли 

2021 г. за приемане на Наредба за спе-

цифичните изисквания към млечните 

продукти 15

 Постановление № 261 от 29 юли 

2021 г. за одобряване на допълнител-

ни разходи/трансфери за 2021 г. за фи-

нансово осигуряване на дейности по 

Национална програма „Отново заед-

но“, одобрена с Решение № 453 на Ми-

нистерския съвет от 2021 г. 20

 Постановление № 262 от 29 юли 

2021 г. за одобряване на допълнител-

ни разходи/трансфери за 2021 г. за 

ремонт на държавни и общински учи-

лища и закупуване на преносими ком-

пютри за провеждане на обучение в

електронна среда 22

 Постановление № 263 от 30 юли 

2021 г. за определяне на второстепен-

ните разпоредители с бюджет по бю-

джета на Министерството на култу-

рата 28

 Постановление № 264 от 30 юли 

2021 г. за изменение и допълнение на 

Постановление № 70 на Министер-

ския съвет от 2021 г. за приемане на 
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Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия считано от 
влизането в сила на постановлението.

(3) Преминаването на дейностите по ал. 1 
се урежда със споразумения между Изпълни-
телната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия и Държавната агенция 
за научни изследвания и иновации, както и със 
съответните страни по сключените договори.

(4) Държавната агенция за научни изслед-
вания и иновации, Изпълнителната агенция 
за насърчаване на малките и средните пред-
приятия и съответните страни по сключените 
договори да предприемат действия за уреждане 
на взаимоотношенията по ал. 3 със спора-
зумения в двуседмичен срок от влизането в 
сила на постановлението.

§ 8. Изпълнението на постановлението се 
възлага на съответните първостепенни разпо-
редители с бюджет по бюджетите по § 1 и 2.

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

Министър-председател:  
Стефан Янев

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

4708

РЕШЕНИЕ № 564  
ОТ 30 ЮЛИ 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 :

1. 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 защитените 
зони за опазване на дивите птици и на списък 
на защитените зони за опазване на природни-
те местообитания 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 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 

„18. координира и подпомага участие-
то на Република България в Инициатива-
та „ЕВРИКА“ и в Съвместната програма  
„ЕВРОСТАРС“.“

§ 4. В Устройствения правилник на Изпъл-
нителната агенция за насърчаване на малките 
и средните предприятия (обн., ДВ, бр. 32 от 
2015 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2015 г., бр. 49 от 
2018 г. и бр. 20 от 2021 г.) се правят следните 
изменения:

1. В чл. 8, ал. 2 числото „47“ се заменя с 
„52“.

2. В приложението към чл. 8, ал. 3:
а) в наименованието числото „47“ се за-

меня с „52“;
б) на ред „Специализирана администрация“ 

числото „33“ се заменя с „38“;
в) на ред „дирекция „Интернационализация 

на малките и средните предприятия“ числото 
„20“ се заменя с „24“;

г) на ред „Дирекция „Развитие на малки-
те и средните предприятия“ числото „13“ се 
заменя с „14“.

§ 5. В Постановление № 447 на Министер-
ския съвет от 2014 г. за приемане на устрой-
ствени правилници на Министерството на 
икономиката, на Министерството на енерге-
тиката и на Министерството на туризма (обн., 
ДВ, бр. 108 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 82, 86 
и 100 от 2015 г., бр. 67 от 2016 г., бр. 65 от 
2019 г. и бр. 20 от 2021 г.) в чл. 4, ал. 2, т. 2 
числото „47“ се заменя с „52“.

§ 6. В приложението към чл. 7, ал. 2 от 
Устройствения правилник на Държавната 
агенция за научни изследвания и иновации, 
приет с Постановление № 70 на Министерския 
съвет от 2021 г., се правят следните изменения:

1. В наименованието числото „135“ се за-
меня със „130“.

2. На ред „Специализирана администрация“ 
числото „110“ се заменя със „105“.

3. На ред „Дирекция „Политики и анализи“ 
числото „25“ се заменя с „22“.

4. На ред „Дирекция „Инструменти и мре-
жи“ числото „25“ се заменя с „23“.

§ 7. (1) Администрирането на текущата 
дейност на Националния иновационен фонд, 
както и програмирането на неговата дейност 
ще се осъществяват от Изпълнителната аген-
ция за насърчаване на малките и средните 
предприятия.

(2) Активите, пасивите, правата и задъл-
женията, дейностите, администрирането и 
архивите за осигуряване дейността на Нацио-
налния иновационен фонд, създаден с Решение 
№ 723 на Министерския съвет от 8 септември 
2004 г. за приемане на Иновационна стратегия 
на Република България и мерки за нейната 
реализация, преминават от Държавната аген-
ция за научни изследвания и иновации към 
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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 
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.), Решение № 598 на Ми-
нистерския съвет от 2016 г. за изменение на 
списъците на защитени зони за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора 
и фауна (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.) 
и с Решение № 615 на Министерския съвет от 
2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), пореден номер 
169 с код BG0001001 се изменя така:

„

169. BG0001001 Ропотамо БУРГАС ПРИМОРСКО
СОЗОПОЛ 98204,78 9966,09 88238,69
ЦАРЕВО

“
2. 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 Списък 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 Министер-
ския 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, 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 и с Решение № 615 
на Министерския съвет от 2020 г., се правят следните изменения:

а) пореден номер 1 с код BG0000100 се изменя така:
„

1. BG0000100 Плаж 
Шкорпи-
ловци

Варна Бяла
6457,00 5336,00 1121,00Долен чифлик

“
б) пореден номер 3 с код BG0000103 се изменя така:

„

3. BG0000103 Галата Варна Аврен
Варна 3853,57 2396,27 1457,30

“
3. 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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