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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

 Решение за отпускане на държавни 

парични награди за особени заслуги

към българската държава и нацията 2

Президент на Републиката

 Указ № 182 за освобождаване на Илия 

Веселинов Милушев като член на Съ-

вета по киберсигурността и опреде-

ляне на Стефан Димитров Годжевър-

гов – съветник по сигурност и отбра-

на, за член на Съвета по киберсигур-

ността 2

Министерски съвет

 Постановление № 253 от 10 септем-

ври 2020 г. за одобряване на допълни-

телни трансфери по бюджетите на 

общините за 2020 г. за финансово оси-

гуряване на дейности по национал-

ни програми за развитие на образо-

ванието 2

 Постановление № 254 от 10 септем-

ври 2020 г. за одобряване на допъл-

нителни разходи по бюджета на Ми-

нистерството на външните работи

за 2020 г.  9

 Постановление № 255 от 11 септем-

ври 2020 г. за изменение и допълнение 

на Наредбата за реда за класифици-

ране на растенията и веществата 

като наркотични, приета с Постанов- 

ление № 293 на Министерския съвет

от 2011 г. 9

Министерство  

на транспорта, 

информационните  

технологии и съобщенията

 Спогодба между правителството на 

Република България и правителство-

то на Черна гора за международни 

автомобилни превози на пътници и

товари 11

Комисия за финансов  

надзор

 Наредба № 8 от 3 септември 2020 г. 

за изискванията към дейността на 

централните депозитари на ценни 

книжа, централния регистър на цен-

ни книжа и други лица, осъществява-

щи дейности, свързани със сетълмен-

та на ценни книжа 15

 Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 29 от 2006 г. за мини-

малното ниво на кредитните рейтин-

ги на банките и за определяне на дър-

жавите, международните финансови 

организации, пазарите и индексите на 

тези пазари съгласно чл. 176, ал. 2 от

Кодекса за социално осигуряване 35

Национален съвет 
по цени и реимбурсиране  

на лекарствените продукти

 Наредба за допълнение на Наредба 

№ 4 от 2019 г. за приемане на фар-

мако-терапевтично ръководство по

анестезиология и интензивно лечение 36
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ЗАПОВЕД № РД-695 
от 25 август 2020 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, 
т. 4 от Закона за биологичното разнообразие про-
меням забраните, въведени със Заповед № РД-258 
от 16.03.2010 г. на министъра на околната среда 
и водите (ДВ, бр. 28 от 2010 г.) за обявяване 
на защитена зона за опазване на дивите птици 
BG0002050 „Дуранкулашко езеро“, както следва:

1. В т. 7 от заповедта се създава т. 7.7:
„7.7. лов до 350 м от бреговете на Дуранку-

лашко езеро и Балтата (Дуранкулашка балта) в 
периода 1 декември – 31 януари.“

2. Промените, произтичащи от настоящата 
заповед, да се отразят в регистрите на защитените 
зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Варна.

Настоящата заповед е неразделна част от 
Заповед № РД-258 от 16.03.2010 г. на министъра 
на околната среда и водите.

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

На основание чл. 16, ал. 3 във връзка с чл. 12, 
ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие за-
поведта е окончателна и не подлежи на обжалване.

За министър:  
Ат. Николова

6734

ЗАПОВЕД № РД-696 
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 разно-
образие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г. 
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), 
изменено с решения на Министерския съвет № 52 
от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.) и № 811 от 
16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96 от 2010 г.), предвид Ре-
шение 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 Конти-
ненталния биогеографски регион (нотифицирано 
под номер C (2008) 8039) и Решение за изпълнение 
на Комисията 2013/23/ЕС от 16 ноември 2012 г. 
за приемане на шести актуализиран списък на 
териториите от значение за Общността в Конти-
ненталния биогеографски регион (нотифицирано 
под номер C (2012) 8135) обявявам:

1. Защитена зона BG0000532 „Остров Близ-
наци“ в землищата на с. Ботево, гр. Дунавци, 

с. Жеглица, с. Цар Симеоново, община Видин, 
област Видин, и с. Арчар, община Димово, област 
Видин, с обща площ 6319,667 дка.

2. Предмет на опазване в защитена зона 
BG0000532 „Остров Близнаци“ са:

2.1. следните типове природни местообитания 
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР):

 – 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи 
води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или 
Isoeto-Nanojuncetea;

 – 3260 Равнинни или планински реки с 
растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-
Batrachion;

 – 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion 
rubri и Bidention p.p.;

 – 91E0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa 
и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, 
Salicion albae);

2.2. местообитанията на следните видове по 
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:

2 . 2 .1 .  бозайници –  Южен под ковоно с 
(Rhinolophus еuryale), Голям подковонос (Rhinolophus 
ferrumequinum), Видра (Lutra lutra);

2.2.2. земноводни и влечуги – Червенокоремна 
бумка (Bombina bombina), Добруджански тритон 
(Triturus dobrogicus), Обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis);

2.2.3. риби – Карагьоз (Дунавска скумрия) (Alosa 
immaculata), Распер (Aspius aspius), Белопера кро-
тушка (Romanogobio vladykovi), Европейска горчивка 
(Rhodeus amarus), Сабица (Pelecus cultratus), Обикно-
вен щипок (Cobitis taenia), Виюн (Misgurnus fossilis), 
Високотел бибан (Gymnocephalus baloni), Ивичест 
бибан (Gymnocephalus schraetzer), Малка вретенарка 
(Zingel streber), Голяма вретенарка (Zingel zingel);

2.2.4. безгръбначни – Бисерна мида (Unio crassus).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и поддържане на типовете 

природни местообитания, посочени в т. 2.1, 
местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, 
техните популации и разпространение в грани-
ците на зоната, за постигане и поддържане на 
благоприятното им природозащитно състояние 
в Континенталния биогеографски регион;

3.2. подобряване на структурата и функциите 
на природни местообитания с кодове 3260 и 3270;

3.3. при необходимост подобряване на състо-
янието или възстановяване на типове природни 
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания 
на посочените в т. 2.2 видове и техните популации.


