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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

! Закон за ратифициране на Споразу-
мението за предоставяне на консул-
тантски услуги между Министер-
ството на икономиката, енергетика-
та и туризма на Република България 
и Международната банка за възста-
новяване и развитие 2

! Решение по Доклада за работата на 
Временната комисия за изработване 
на проект на нов Изборен кодекс 3

! Решение за изменение и допълнение 
на Решение за създаване на Времен-
на анкетна комисия за проучване на 
обстоятелствата по оповестените 
фак ти и данни за нарушения, извър-
шени в Комисията за предотвратя-
ване и установяване на конфликт на 
интереси (обн., ДВ, бр. 79 от 2013 г.) и 
за удължаване на срока на действие 
на Временната анкетна комисия 3

! Решение за създаване на Временна 
анкетна комисия за проверка  и ус-
тановяване на всички случаи на грубо 
партизирано кадруване в държавната 
администрация и в други държавни 
структури и предприятия, извършено 
в периода август 2009 – март 2013 г. 3

! Решение за изменение и допълнение 
на Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание 3

Президент на републиката

! Указ № 204 за освобождаване на Кра-
симир Димитров Стефанов от длъж-
ността извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в 
Австралийския съюз и в Нова Зеландия 4

! Указ № 205 за назначаване на Еми-
лия Йорданова Стефанова-Велева за 
извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Австралий-
ския съюз 5

! Указ № 207 за връщане за ново обсъж-
дане в Народното събрание на Закона 

за изменение и допълнение на Закона 
за чужденците в Република Бълга-
рия, приет от ХLI] Народно събрание 
на 24 октомври 2013 г., и мотивите 
към указа 5

Министерски съвет

! Постановление № 249 от 31 октом-
ври 2013 г. за определяне нов размер 
на минималната работна заплата за 
страната 7

! Постановление № 250 от 1 ноември 
2013 г. за изменение на Постановле-
ние № 84 на Министерския съвет от 
2009 г. за приемане на Списък на сре-
дищните училища в Република Бълга-
рия, определяне на критерии за включ-
ване в Списъка на средищните учили-
ща и приемане на финансови правила 
за разходване на средствата за допъл-
нително финансиране за осигуряване 
обучението на пътуващите ученици 
от средищните училища 7

! Постановление № 251 от 1 ноември 
2013 г. за изменение на Правилника 
за прилагане на Закона за регионал-
ното развитие, приет с Постановле-
ние № 216 на Министерския съвет от
2008 г.  25

! Постановление № 252 от 1 ноември 
2013 г. за изменение и допълнение на 
нормативни актове на Министерския 
съвет 25

! Постановление № 253 от 1 ноември 
2013 г. за изменение на Наредбата за 
реда за класифициране на растенията 
и веществата като наркотични, при-
ета с Постановление № 293 на Минис-
терския съвет от 2011 г. 27

! Решение № 660 от 1 ноември 2013 г. 
за изменение на списъци на защитени 
зони за опазване на природните место-
обитания и на дивата флора и фауна 
и за приемане на Списък на защитени 
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РЕШЕНИЕ № 660 
ОТ 1 НОЕМВРИ 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

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

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р ЕШИ :

X. 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 
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 Решение 
№ 52 на Министерския съвет от 2008 г. за 
изменение и допълнение на 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, на 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 на 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. 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.) и 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 защитените 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.), се правят 
следните изменения: 
1. Пореден номер 2 с код BG0000110 се 

заличава.
2. В пореден номер 14 с код BG0000146, с 

графа „име – „Плаж Градина – Златна риб-
ка“, в колона 6 „Обща площ [ха]“ числото 
„1 152,28“ се заменя с „1 245,85“ и в колона 8 
„Акватория [ха]“ числото „939,91“ се заменя 
с „1 033,48“. 
3. В пореден номер 169 с код BG0001001, с 

графа „име – „Ропотамо“, в колона 6 „Обща 
площ [ха]“ числото „12 815,82“ се заменя с 
„98 099,76“ и в колона 8 „Акватория [ха]“ 
числото „2 954,75“ се заменя с „88 238,69“. 
4. В пореден номер 170 с код BG0001007, с 

графа „име – „Странджа“, в колона 6 „Обща 
площ [ха]“ числото „118 225,03“ се заменя 
със „153 541,2“ и в колона 8 „Акватория [ха]“ 
числото „2 296,35“ се заменя с „37 612,52“.
XX. 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.), из-
менени с Решение № 52 на Министерския 
съвет от 2008 г. за изменение и допълнение 
на Решение № 122 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, на 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 
на 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 (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), изменени и 
допълнени с Решение № 811 на Министерския 
съвет от 2010 г. за изменение и допълнение 
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. 96 от 2010 г.) и 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 
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на Списък на защитени зони за опазване 
на дивите птици (ДВ, бр. 41 от 2011 г.), се 
правят следните изменения:
1. В пореден номер 3 с код BG0000103, с 

графа „име – „Галата“, в колона 6 „Обща площ 
[ха]“ числото „1 623,72“ се заменя с „1 842,97“ и 
в  колона 8 „Акватория [ха]“ числото „1 238,05“ 
се заменя с „1 457,3“.
2. В пореден номер 10 с код BG0000573, с 

графа „име – „Комплекс Калиакра“, в коло-
на 6 „Обща площ [ха]“ числото „44 128,26“се 
заменя с „48 291,61“ и в колона 8 „Акватория 
[ха]“ числото „39 560,65“ се заменя с „43 724“. 
3. В пореден номер 17 с код BG0001004, с 

графа „име – „Емине – Иракли“, в колона 6 
„Обща площ [ха]“ числото „11 282,8“ се заменя 
с „16 794,59“ и в колона 8 „Акватория [ха]“ 
числото „2 166,55“ се заменя със „7 678,34“.
XXX. Приема Списък на защитени зони за 

опазване на природните местообитания и 
дивата флора и фауна съгласно приложението.
XV. Списъкът по т. nnn 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 (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 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 Решение № 52 на Министерския 
съвет от 2008 г. за изменение и допълнение 
на Решение № 122 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, на 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 
на 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 (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), изменени и 
допълнени с Решение № 811 на Министерския 
съвет от 2010 г. за изменение и допълнение 
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. 96 от 2010 г.) и 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.).
V. Окончателните площи на защитените 

зони се определят в заповедите им за обявя-
ване след предоставяне от Министерството на 
земеделието и храните и от Министерството 
на инвестиционното проектиране (Агенцията 
по геодезия, картография и кадастър) опис на 
имотите с техните площи и координатен ре-
гистър на границите на защитените зони, като 
в границите на защитените зони се включват 
цели имоти с изключение на водни обекти, 
пътища и имоти от държавния горски фонд 
и от държавния поземлен фонд.

Министър-председател: 
Пламен Орешарски

За главен секретар на Министерския съвет:  
Нина Ставрева

Приложение 
към т. nnn

№ по 
ред

Код Име Област Община Обща площ 
(ха)

Територия 
(ха)

Акватория
(ха)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. BG0001500 Аладжа банка 669,64 0 669,64

2. BG0001501 Емона 55 345,28 0 55 345,28

3. BG0001502 Отманли 8,83 0 8,83
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