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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

 Решение за оказване на военна и во-

еннo-техническа подкрепа на Украйна 

и укрепване на отбранителните спо-

собности на България 2

 Решение за избиране на председател 

на Комисията по въпросите на деца-

та, младежта и спорта 2

 Решение за промени в ръководство-

то на Комисията по правата на чове-

ка, вероизповеданията и жалбите на 

гражданите 3

 Решение за избиране на председател 

на Комисията по земеделието, храни-

те и горите 3

 Решение за приемане на Проект за 

инвестиционен разход „Придобиване на 

нов тип боен самолет“ – втори етап 3

Президент на Републиката

 Указ № 252 за освобождаване на Сла-

вена Красимирова Гергова от длъж-

ността извънреден и пълномощен 

посланик на Република България в 

Ислямска република Мавритания 12

 Указ № 253 за назначаване на Веселин 

Иванов Дянков – извънреден и пълно-

мощен посланик на Репуб лика Бълга-

рия в Тунизийската република, и за 

извънреден и пълномощен посланик 

на Република България в Ислямска ре-

публика Мавритания със седалище в 

гр. Тунис, Тунизийска република 12

Министерски съвет

 Постановление № 355 от 3 ноември 

2022 г. за одобряване на допълнителен 

трансфер по бюджета на държавното 

обществено осигуряване за 2022 г. 12

 Постановление № 356 от 3 ноември 

2022 г. за одобряване на допълнител-

ни разходи по бюджета на Държавна 

агенция „Държавен резерв и военновре-

менни запаси“ за 2022 г. 12

 Постановление № 357 от 4 ноем-

ври 2022 г. за приемане на Наредба за 

съдържанието, условията и реда за 

водене, поддържане и ползване на ре-

гистъра на приемно-предавателните 

станции на наземни мрежи, дейности-

те по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона 

за устройство на територията и на 

уведомленията за разположени точки 

за безжичен достъп с малък обхват 13

Министерство  

на отбраната

 Наредба за изменение и допълнение 

на На редба № 21 от 14 юни 2010 г. за 

условията и реда за сертифициране на 

летателната годност на военните

въздухоплавателни средства 17
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(Lycaena dispar), Ивичест теодоксус (Theodoxus 
transversalis), Бисерна мида (Unio crassus)“.

2. Създава се т. 3а:
„3а. За защитената зона по т. 1 са определени 

специфични и подробни цели на опазване, които 
са налични и се съхраняват в Министерството 
на околната среда и водите, РИОСВ – Русе, и 
на интернет страницата на Информационната 
система за защитените зони от екологичната 
мрежа Натура 2000.“

3. В т. 4 думите „по т. 3 са определени“ се 
заменят с „по т. 3 и 3а се определят“.

4. Промяната на защитена зона BG0000530 
„Пожарево – Гарван“ да се впише в регис-
трите на защитените зони, водени в МОСВ и 
РИОСВ – Русе.

Настоящата заповед е неразделна част от 
Заповед № РД-1045 от 17.12.2020 г. (ДВ, бр. 20 
от 2021 г.) на министъра на околната среда и 
водите за обявяване на защитена зона BG0000530 
„Пожарево – Гарван“, която в останалата си 
част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Министър:  
Р. Карамфилова

7069

ЗАПОВЕД № РД-1036 
от 3 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, 
т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и 
предвид наличието на нови данни и информация, 
получени въз основа на извършени проучвания, 
анализи, мониторинг и оценка на състоянието 
на видове, предмет на опазване в защитена зона 
BG0002006 „Рибарници Орсоя“, и във връзка с 
решение по т. 1 от протокол № 26 от заседание 
на Националния съвет по биологичното разно-
образие, проведено на 28.04.2022 г., изменям и 
допълвам Заповед № РД-565 от 5.09.2008 г. на 
министъра на околната среда и водите (ДВ, 
бр. 84 от 2008 г.) за обявяване на защитена зона 
BG0002006 „Рибарници Орсоя“, както следва:

1. В т. 2.2 думите „Calidirs“ и „Caldris“ се 
заменят с „Calidris“.

2. Създава се т. 3а:
„3а. За защитената зона по т. 1 са определени 

специфични и подробни цели на опазване, които 
са налични и се съхраняват в Министерството 
на околната среда и водите, РИОСВ – Монтана, 
и на интернет страницата на Информационната 
система за защитените зони от екологичната 
мрежа Натура 2000.“

3. Промяната на защитена зона BG0002006 
„Рибарници Орсоя“ да се впише в регистри-
те на защитените зони, водени в МОСВ и  
РИОСВ – Монтана.

Настоящата заповед е неразделна част от За-
повед № РД-565 от 5.09.2008 г. на министъра на 
околната среда и водите (ДВ, бр. 84 от 2008 г.) 
за обявяване на защитена зона BG0002006 „Ри-
барници Орсоя“, която в останалата си част 
остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Министър:  
Р. Карамфилова

7070

ЗАПОВЕД № РД-1037 
от 3 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, 
т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и 
предвид наличието на нови данни и информация, 
получени въз основа на извършени проучвания, 
анализи, мониторинг и оценка на състоянието 
на типове природни местообитания и видове, 
предмет на опазване в защитена зона BG0000334 
„Остров“, и във връзка с решение по т. 1 от 
протокол № 26 от заседание на Националния 
съвет по биологичното разнообразие, проведено 
на 28.04.2022 г., изменям и допълвам Заповед 
№ РД-1022 от 17.12.2020 г. на министъра на 
околната среда и водите (ДВ, бр. 17 от 2021 г.) 
за обявяване на защитена зона BG0000334 „Ос-
тров“, както следва:

1. В т. 2.1 след абревиатурата „(ЗБР):“ се 
добавя на нов ред „– 2340 * Панонски вътреш-
ноконтинентални дюни;“.

2 . В т. 2 .2 .1 след думите „(Rhinolophus 
ferrumequinum),“ се добавя „Широкоух прилеп 
(Barbastella barbastellus), Дългокрил прилеп 
(Miniopterus schreibersii),“.

3. В т. 2.2.3 след думата „риби –“ се добавя 
„Украинска минога (Eudontomyzon mariae),“.

4. В т. 2.2.4 след думите „(Lucanus cervus),“ се 
добавя „Лицена (Голяма огневка) (Lycaena dispar), 
Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis),“.

5. Създава се т. 3а:
„3а. За защитената зона по т. 1 са определени 

специфични и подробни цели на опазване, които 
са налични и се съхраняват в Министерството 
на околната среда и водите, РИОСВ – Враца, и 
на интернет страницата на Информационната 
система за защитените зони от екологичната 
мрежа Натура 2000.“

6. В т. 4 думите „по т. 3 са определени“ се 
заменят с „по т. 3 и 3а се определят“.

7. Промяната на защитена зона BG0000334 
„Остров“ да се впише в регистрите на защите-
ните зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Враца.

Настоящата заповед е неразделна част от За-
повед № РД-1022 от 17.12.2020 г. на министъра на 
околната среда и водите (ДВ, бр. 17 от 2021 г.) за 
обявяване на защитена зона BG0000334 „Остров“, 
която в останалата си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Министър:  
Р. Карамфилова

7071

ЗАПОВЕД № РД-1038 
от 3 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, 
т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и 
предвид наличието на нови данни и информация, 
получени въз основа на извършени проучвания, 
анализи, мониторинг и оценка на състоянието 
на типове природни местообитания и видове, 
предмет на опазване в защитена зона BG0000396 
„Персина“, и във връзка с решение по т. 1 от 
протокол № 26 от заседание на Националния 
съвет по биологичното разнообразие, проведено 
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на 28.04.2022 г., изменям и допълвам Заповед 
№ РД-339 от 31.03.2021 г. на министъра на окол-
ната среда и водите (ДВ, бр. 54 от 2021 г.) за 
обявяване на защитена зона BG0000396 „Пер-
сина“, както следва:

1. В т. 2.1 след думите „– 3270 Реки с кални 
брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.;“ се 
добавя на нов ред „– 40A0 * Субконтинентални 
пери-панонски храстови съобщества;“.

2. В т. 2.2.1 след думата „бозайници –“ се 
добавя „*Европейски вълк (Canis lupus),“.

3. В т. 2.2.3 след думите „(Cobitis taenia),“ се 
добавя „Балкански щипок (Sabanejewia aurata),“.

4. Създава се т. 3а:
„3а. За защитената зона по т. 1 са определени 

специфични и подробни цели на опазване, които 
са налични и се съхраняват в Министерството 
на околната среда и водите, РИОСВ – Велико 
Търново, РИОСВ – Плевен, и на интернет стра-
ницата на Информационната система за защите-
ните зони от екологичната мрежа Натура 2000.“

5. В т. 4 думите „по т. 3 са определени“ се 
заменят с „по т. 3 и 3а се определят“.

6. Промяната на защитена зона BG0000396 
„Персина“ да се впише в регистрите на защи-
тените зони, водени в МОСВ, РИОСВ – Велико 
Търново, и РИОСВ  – Плевен.

Настоящата заповед е неразделна част от 
Заповед № РД-339 от 31.03.2021 г. на министъ-
ра на околната среда и водите (ДВ, бр. 54 от 
2021 г.) за обявяване на защитена зона BG0000396 
„Персина“, която в останалата си част остава 
непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Министър:  
Р. Карамфилова

7072

ЗАПОВЕД № РД-1039 
от 3 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, 
т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и 
предвид наличието на нови данни и информация, 
получени въз основа на извършени проучвания, 
анализи, мониторинг и оценка на състоянието 
на видове, предмет на опазване в защитена зона 
BG0002009 „Златията“, и във връзка с решение 
по т. 1 от протокол № 26 от заседание на Наци-
оналния съвет по биологичното разнообразие, 
проведено на 28.04.2022 г., изменям и допълвам 
Заповед № РД-548 от 5.09.2008 г. на министъра 
на околната среда и водите за обявяване на за-
щитена зона BG0002009 „Златията“ (ДВ, бр. 83 
от 2008 г.), изменена със Заповед № РД-69 от 
28.01.2013 г. на министъра на околната среда 
и водите (ДВ, бр. 10 от 2013 г.), както следва:

1. В т. 2 се правят следните изменения и 
допълнения:

1.1. В т. 2.1 след думите „(Emberiza hortulana)“ 
се добавя запетая и „Розов пеликан (Pelecanus 
onocrotalus), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), 
Голяма бяла чапла (Egretta alba), Черен щъркел 
(Ciconia nigra), Поен лебед (Cygnus cygnus), Mал-
ка белочела гъска (Anser erythropus), Мoрски 

орел (Haliaeetus albicilla), Малък орел (Hieraaetus 
pennatus), Орел рибар (Pandion haliaetus), Ловен 
сокол (Falco cherrug), Златиста булка (Pluvialis 
apricaria)“.

1.2. В т. 2.2 след думите „(Ardea cinerea),“ се 
добавя „Ням лебед (Cygnus olor),“, а след думи-
те „(Accipiter nisus),“ се добавя „Голям ястреб 
(Accipiter gentilis), Степен орел (Aquila nipalensis),“.

2. Създава се т. 3а:
„3а. За защитената зона по т. 1 са определени 

специфични и подробни цели на опазване, които 
са налични и се съхраняват в Министерството 
на околната среда и водите, РИОСВ – Монтана, 
РИОСВ – Враца, и на интернет страницата на 
Информационната система за защитените зони 
от екологичната мрежа Натура 2000.“

3. Промяната на защитена зона BG0002009 
„Златията“ да се впише в регистрите на защите-
ните зони, водени в МОСВ, РИОСВ – Монтана, 
и РИОСВ – Враца.

Настоящата заповед е неразделна част от 
Заповед № РД-548 от 5.09.2008 г. на министъра 
на околната среда и водите за обявяване на за-
щитена зона BG0002009 „Златията“ (ДВ, бр. 83 
от 2008 г.), изменена със Заповед № РД-69 от 
28.01.2013 г. на министъра на околната среда и 
водите (ДВ, бр. 10 от 2013 г.), която в останалата 
си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Министър:  
Р. Карамфилова

7073

ЗАПОВЕД № РД-1040 
от 3 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, 
т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и 
предвид наличието на нови данни и информация, 
получени въз основа на извършени проучвания, 
анализи, мониторинг и оценка на състоянието 
на видове, предмет на опазване в защитена зона 
BG0002017 „Комплекс Беленски острови“, и във 
връзка с решение по т. 1 от протокол № 26 от 
заседание на Националния съвет по биологич-
ното разнообразие, проведено на 28.04.2022 г., 
изменям и допълвам Заповед № РД-82 от 
12.02.2008 г. на министъра на околната среда и 
водите (ДВ, бр. 26 от 2008 г.) за обявяване на 
защитена зона BG0002017 „Комплекс Беленски 
острови“, както следва:

1. В т. 2 се правят следните изменения и 
допълнения:

1.1. В т. 2.1 след думите „(Lanius minor)“ се 
добавя запетая и „Червеногуш гмуркач (Gavia 
stellata), Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Ушат 
гмурец (Podiceps auritus), Розов пеликан (Pelecanus 
onocrotalus), Голям воден бик (Botaurus stellaris), 
Поен лебед (Cygnus cygnus), Mалка белочела гъс-
ка (Anser erythropus), Червеногуша гъска (Branta 
ruficollis), Червен ангъч (Tadorna ferruginea), 
Осояд (Pernis apivorus), Орел змияр (Circaetus 
gallicus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен 
блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus 
pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), 


