
Вторник, 5 февруари 2013�г. София Цена 0,80 лв.

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН�ВЕСТНИК
БРОЙ 

10

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

! Решение за определяне на Комисия за 

одитиране на годишните финансови 

отчети на Сметната палата за 2011 

и 2012 г. 2

! Решение за попълване ръководството 

на Комисията по европейските въпро-

си и контрол на европейските фондове 2

! Решение за откриване на Фили-

ал – Сливен, в структурата на Меди-

цинския университет „Проф. д-р Па-

раскев Стоянов“ – Варна 2

! Решение за откриване на нова проце-

дура за избор на главен инспектор в Ин-

спектората към Висшия съдебен съвет 2

! Решение за приемане на Процедурни 

правила за издигане на кандидатури, 

представяне и публично оповестяване 

на документи, изслушване на канди-

дати и подготовка за избор на главен 

инспектор в Инспектората към Вис-

шия съдебен съвет 3

! Решение за приемане на Процедурни 

правила за избор на главен инспектор 

в Инспектората към Висшия съдебен 

съвет 5

! Решение за откриване на нова проце-

дура за избор на съдия в Конституци-

онния съд на Република България от

квотата на Народното събрание 5

! Решение за приемане на Процедурни 

правила за издигане на кандидатури, 

представяне и публично оповестяване 

на документи, изслушване на канди-

дати и подготовка за избор на съдия 

в Конституционния съд на Република 

България от квотата на Народното

събрание 5

! Решение за приемане на Процедурни 

правила за избор на съдия в Консти-

туционния съд на Република България 

от квотата на Народното събрание 7

! Решение за приемане на Процедурни 

правила за издигане на кандидатури, 

представяне и публично оповестяване 

на документи, изслушване на кандида-

ти и подготовка за избор на членове 

на Комисията за отнемане на неза-

конно придобито имущество 8

! Решение за приемане на Процедурни 

правила за избор на членове на Коми-

сията за отнемане на незаконно при-

добито имущество, включително за-

местник-председател 10

! Декларация по повод опита за поку-

шение срещу лидера на Движението за 

права и свободи д-р Ахмед Доган на

19 януари 2013 г. 10

Министерство  
на труда и социалната  

политика

! Спогодба между Република България 

и Република Сърбия за социална си-

гурност 11

! Административно споразумение 

за прилагане на Спогодбата между Ре-

публика България и Република Сърбия 

за социална сигурност 18

Министерство  
на икономиката,  

енергетиката и туризма

! Споразумение за икономическо съ-

трудничество между правителство-

то на Република България и пра-

вителството на Алжирската де-

мократична и народна република 21

Държавна комисия  
по сигурността  

на информацията

! Споразумение между правителство-

то на Република България и правител-

ството на Република Турция в област-

та на сигурността на военната 

индустрия 23

Министерство  
на културата 

! Меморандум за разбирателство 

между правителството на Република 

България и правителството на Репуб-

лика Турция относно взаимно създа-

ване на културни центрове 30
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3. Заповедта влиза в сила от обнародването є 
в „Държавен вестник“.

4. Заповедта не подлежи на обжалване.

Министър:  
Н. Караджова

943

ЗАПОВЕД № РД-68 
от 28 януари 2013 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16, 
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие 
променям забраните на дейностите в Заповед 
№ РД-119 от 9.02.2012 г. на министъра на окол-
ната среда и водите (ДВ, бр. 20 от 2012 г.) за 
обявяване на защитена зона „Западен Балкан“ с 
идентификационен код BG0002002, както следва: 

1. В т. 6 от заповедта се създава нова т. 6.5:
„6.5. използването на неселективни средства 

за борба с вредителите в селското стопанство.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите 

на защитените зони, водени в МОСВ, РИОСВ – 
Монтана, и РИОСВ – София. 

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

4. Заповедта не подлежи на обжалване.

Министър:  
Н. Караджова

944

ЗАПОВЕД № РД-69 
от 28 януари 2013 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16, 
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие 
променям забраните на дейностите в Заповед 
№ РД-548 от 5.09.2008 г. на министъра на околната 
среда и водите (ДВ, бр. 83 от 2008 г.) за обявяване 
на защитена зона „Златията“ с идентификационен 
код BG0002009, както следва: 

1. В т. 6 от заповедта се създава нова т. 6.7:
„6.7. използването на неселективни средства 

за борба с вредителите в селското стопанство.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите 

на защитените зони, водени в МОСВ, РИОСВ – 
Монтана, и РИОСВ – Враца. 

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

4. Заповедта не подлежи на обжалване.

Министър:  
Н. Караджова

945

ЗАПОВЕД № РД-70 
от 28 януари 2013 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16, 
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие 
променям забраните на дейностите в Заповед 
№ РД-758 от 19.08.2010 г. на министъра на околната 
среда и водите (ДВ, бр. 72 от 2010 г.) за обявяване 
на защитена зона „Сакар“ с идентификационен 
код BG0002021, както следва: 

1. В т. 6 от заповедта се създават нови т. 6.7 
и 6.8:

„6.7. използването на неселективни средства 
за борба с вредителите в селското стопанство;

6.8. косенето на ливадите от периферията 
към центъра с бързодвижеща се техника и преди 
15 юли.“

2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите 
на защитените зони, водени в МОСВ, РИОСВ – 
Хас ково, и РИОСВ – Стара Загора. 

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

4. Заповедта не подлежи на обжалване.

Министър:  
Н. Караджова

946

ЗАПОВЕД № РД-71 
от 28 януари 2013 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16, 
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие 
променям забраните на дейностите в Заповед 
№ РД-284 от 16.03.2010 г. на министъра на околната 
среда и водите (ДВ, бр. 29 от 2010 г.) за обявява-
не на защитена зона „Дервенски възвишения“ с 
идентификационен код BG0002026, както следва: 

1. В т. 6 от заповедта се създават нови т. 6.5 
и 6.6:

„6.5. използването на неселективни средства 
за борба с вредителите в селското стопанство;

6.6. косенето на ливадите от периферията 
към центъра с бързодвижеща се техника и преди 
15 юли.“

2. Промяната по т. 1 да се отрази в регис-
трите на защитените зони, водени в МОСВ, 
РИОСВ – Стара Загора. 

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

4. Заповедта не подлежи на обжалване.

Министър:  
Н. Караджова

947

ЗАПОВЕД № РД-72 
от 28 януари 2013 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16, 
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие 
променям забраните на дейностите в Заповед 
№ РД-910 от 11.12.2008 г. на министъра на околната 
среда и водите (ДВ, бр. 15 от 2009 г.) за обявя-
ване на защитена зона „Котленска планина“ с 
идентификационен код BG0002029, както следва: 

1. В т. 6 от заповедта се създават нови т. 6.5 
и 6.6:

„6.5. използването на неселективни средства 
за борба с вредителите в селското стопанство;

6.6. косенето на ливадите от периферията 
към центъра с бързодвижеща се техника и преди 
15 юли.“

2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите 
на защитените зони, водени в МОСВ, РИОСВ –
Бургас, РИОСВ – Шумен, РИОСВ – Стара Загора, 
и РИОСВ – Велико Търново.

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

4. Заповедта не подлежи на обжалване.

Министър:  
Н. Караджова

948


