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(2) Трудовите правоотношения на работе-
щите в Националния център по опазване на 
общественото здраве и в Националния център 
по здравна информация извън случаите по ал. 1 
се уреждат при условията и по реда на чл. 328, 
ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
Чл. 6. В срок до един месец от влизането 

в сила на постановлението директорът на 
Националния център по обществено здраве и 
анализи утвърждава длъжностно разписание на 
служителите в центъра и урежда правоотноше-
нията с тях в съответствие с чл. 5. 
Чл. 7. В срок до един месец от влизането 

в сила на постановлението министърът на 
здравеопазването издава Правилник за устрой-
ството и дейността на Националния център по 
обществено здраве и анализи.

Заключителни разпоредби

§ 1. В приложението към чл. 2, ал. 2, т. 9 и 
ал. 3 от Постановление № 256 на Министерския 
съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен 
правилник на Министерството на здравеопаз-
ването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп., 
бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и 64 от 2010 г. и бр. 2, 5 
и 15 от 2011 г.) се правят следните изменения:

1. Ред 10 се отменя.
2. Ред 12 се изменя така:
„12. Национален център по обществено 

здраве и анализи 202.“
§ 2. В чл. 2, ал. 7, т. 1 от Постановление 

№ 157 на Министерския съвет от 2010 г. за съз-
даване на Междуведомствен съвет за управление 
на изпълнението на Националната програма за 
действие по околна среда и здраве 2008 – 2013 г.
(ДВ, бр. 61 от 2010 г.) думите „Националния 
център по опазване на общественото здраве“ се 
заменят с „Националния център по обществено 
здраве и анализи“.
§ 3. В чл. 60, ал. 3 от Наредбата за меди-

цинската експертиза, приета с Постановле-
ние № 87 на Министерския съвет от 2010 г. 
(обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 
от 2011 г.), думите „Националния център по 
опазване на общественото здраве“ се заменят 
с „Националния център по обществено здраве 
и анализи“.
§ 4. В Правилника за устройството и органи-

зацията на работа на органите на медицинската 
експертиза и на регионалните картотеки на 
медицинските експертизи, приет с Постано-
вление № 83 на Министерския съвет от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 
от 2011 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 41 думите „Националния център 
за здравна информация (НЦЗИ)“ се заменят с 
„Националния център по обществено здраве и 
анализи (НЦОЗА)“.

2. В чл. 54 думите „Националният център 
по здравна информация“ се заменят с „На-
ционалният център по обществено здраве и 
анализи“.

§ 5. В чл. 1, ал. 3, т. 1 от Правилника за 
прилагане на Закона за интеграция на хората 
с увреждания, приет с Постановление № 343 
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, 
бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31, 63 и 78 
от 2005 г., бр. 54 и 58 от 2006 г., бр. 1, 64, 84 и 
85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., 
бр. 29 и 41 от 2010 г. и бр. 38 от 2011 г.), думите 
„Националния център за здравна информация“ 
се заменят с „Националния център по общест-
вено здраве и анализи“.
§ 6. Постановлението се приема на основание 

чл. 22, ал. 1 от Закона за здравето.

За министър-председател:  
Симеон Дянков

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

6398

РЕШЕНИЕ № 335 
ОТ 26 МАЙ 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

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р ЕШИ :

І. 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 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 с 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.) и с Решение № 811 на Министерския 
съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 96 от 2010 г.), в пореден 
№ 34, в колона 2 код „BG0000204“ се заменя с 
„BG0002018“, в колона 3 пред думата „Вардим“ 
се добавя „Остров“, в колона 4 думата „Русе“ 
се заличава, в колона 5 думата „Ценово“ се 
заличава и в колони 6 и 7 числото „1 104,89“ 
се заменя с „1 167,98“. 
ІІ. В Списъка на защитени зони за опазване 

на дивите птици съгласно приложение № 1 към 
т. 1 от Решение № 122 на Министерския съвет 
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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 
№ 802 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, 
бр. 107 от 2007 г.), изменени с Решение № 52 
на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 14 
от 2008 г.), се правят следните изменения: 

1. В пореден № 34, в колона 4 се добавят 
„Разград“ и „Търговище“, в колона 5 се добавят 
„Разград“, „Цар Калоян“, „Две могили“, „Русе“, 
„Опака“ и „Попово“ и в колони 6 и 7 числото 
„3 408,00“ се заменя с „33 451,13“. 

2. В пореден № 51, в колона 4 се добавят 
„Благоевград“ и „Смолян“, в колона 5 се доба-
вят „Банско“, „Гърмен“, „Сатовча“, „Велинград“, 
„Пещера“, „Борино“, „Девин“ и „Доспат“ и в 
колони 6 и 7 числото „72 263,51“ се заменя 
със „133 572,45“. 
ІІІ. Приема Списък на защитени зони, 

както следва:
1. Списък на защитени зони за опазване на 

дивите птици съгласно приложението.
2. Списъкът по т. ІІІ.1 е допълнение към 

приложение № 1 към т. 1 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.) и 
към приложение № 1 към т. 1 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.), 
изменени и допълнени с Решение № 52 на 
Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 
2008 г.).
ІV. 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 регионалното развитие и благоустройството 
(Агенцията по геодезия, картография и кадастър) 
на опис на имотите с техните площи и коор-
динатен регистър 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 държавния поземлен фонд.

За министър-председател:  
Симеон Дянков

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

Приложение 
към т. ІІІ.1

Списък на защитени зони за опазване на дивите птици

№ 

по

ред

Код

 

Име

 

Област

 

Община

 

Обща 

площ

(в ха)

Терито-

рия

(в ха)

Аквато-

рия

(в ха)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. BG0002126 Пирин буфер  Банско

  Гоце Делчев

  Кресна

  Благоевград Сандански 31801,32 31801,32 0,00

   Симитли

   Струмяни

   Хаджидимово

2. BG0002128 Централен 

Балкан буфер

Габрово Габрово

Севлиево

   Априлци

  Ловеч Тетевен

   Троян

  Пловдив Карлово

   Сопот
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1 2 3 4 5 6 7 8

   Антон 71983,97 71983,97 0,00

  София Етрополе

   Златица

   Пирдоп

  Стара Загора Казанлък 

   Мъглиж

   Павел баня

3. BG0000399 Българка Габрово Габрово

  Севлиево

  Трявна 17970,27 17970,27 0,00

  Стара Загора Казанлък 

4. BG0000496 Рилски 

манас тир 

Благоевград Белица

Благоевград

  Разлог 25833,53 25833,53 0,00

 Кюстендил Дупница

  Рила

  София Самоков

   Общо: 147589,09 147589,09 0,00

% от територи-

ята на страната: 1,33

6399

МИНИСТЕРСТВА 
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ИКОНОМИКАТА, 

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

МЕМОРАНДУМ 
за сътрудничество между Министерството 
на икономиката, енергетиката и туризма на 
Република България и Министерството на 
икономиката, търговията и бизнес средата 

на Румъния
(Одобрен с Решение № 670 от 15 септември 
2010 г. на Министерския съвет. В сила от да-
тата на подписването – 23 септември 2010 г.)

Министерството на икономиката, енерге-
тиката и туризма на Република България и 
Министерството на икономиката, търговията 
и бизнес средата на Румъния (наричани по-
нататък „страни“),

като потвърждават приятелските отношения 
между техните държави и техните граждани;

като съзнават потребността от засилване на 
сътрудничеството между двете страни;

като желаят да продължат развитието на 
сътрудничеството между страните, фокусира-
ни върху задълбочаването и засилването на 
двустранното сътрудничество, основано на 
взаимните интереси в областта на икономиката, 
промишлеността, техниката и технологиите;

убедени, че този меморандум ще насърчи 
добрите отношения между страните и ще съз-
даде благоприятни условия за различни форми 
на сътрудничество между Република България 
и Румъния, и по-специално в икономиката и 
промишлеността;

съзнавайки необходимостта от съответстваща 
правна основа на техните двустранни отношения 
в съответствие с действащите правни норми 
на двете държави,

се споразумяха за следното:

Член 1

Двете страни потвърждават своя интерес 
от развитието на икономическите отношения  
между Република България и Румъния. За тази 
цел в рамките на своите компетентности, оп-
ределени в националните им законодателства, 
те ще подкрепят взаимно продължаването на 
интензивно и изгодно сътрудничество между 
стопанските субекти от двете държави.


