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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Закон	 за	денонсиране	на	Техническо-
то	 споразумение	 между	 министъра	
на	 отбраната	 на	 Кралство	 Белгия,	
Министерството	 на	 отбраната	 на	
Репуб	лика	 България,	 Федералното	
министерство	 на	 отбраната	 на	Фе-
дерална	 република	 Германия,	 Минис-
терството	на	националната	отбрана	
на	 Република	 Гърция,	 министъра	 на	
отбраната	на	Република	Италия,	ми-
нистъра	 на	 отбраната	 на	 Кралство	
Нидерландия,	министъра	на	национал-
ната	 отбрана	 на	 Република	 Полша,	
министъра	на	националната	отбрана	
на	 Румъния,	министъра	 на	 отбрана-
та	 на	 Кралство	 Испания,	 началника	
на	 Турския	 Генерален	 щаб,	 държав-
ния	 секретар	 по	 отбраната	 на	Обе-
диненото	 кралство	 Великобритания	
и	 Северна	 Ирландия,	 Департамента	
по	 отбраната	 на	 Съединените	 аме-
рикански	 щати,	 Щаба	 на	 Върховно-
то	 главно	 командване	 (ВГК)	 на	 Обе-
динените	 въоръжени	 сили	 (ОВС)	 на	
НАТО	в	Европа	(SHAPE)	и	министъра	
на	 отбраната	 на	 Френската	 репу-
блика	 относно	 окомплектоването	 с	
личен	 състав,	 финансирането,	 адми-
нистративното	 ръководство	 и	 под-
дръжката	на	щаб	на	Корпуса	за	бързо	
реагиране	–	Франция	 (HQ	 RRC	–	FR),	
същият	 и	 щаб	 на	 Корпуса	 за	 бър-
зо	развръщане	на	НАТО	(HQ	NRDC)	 2

	Закон	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Закона	 за	 Държавна	 агенция	 „Нацио-
нална	сигурност“	 3

	Решение	 за	 избиране	 на	 подуправи-
тел	на	Българската	народна	банка	 7

Президент на републиката

	Указ	 №	 109	 за	 награждаване	 на	 г-н	
Чън	Би-хо	–	извънреден	и	пълномощен	
посланик	на	Република	Корея	в	Репуб-
лика	България,	с	орден	„Стара	плани-
на“	първа	степен	 7

	Указ	№	111	за	освобождаване	на	главен	
комисар	 Калин	 Георгиев	 Георгиев	 от	
длъжността	главен	секретар	на	Ми-
нистерството	на	вътрешните	работи	 7

	Указ	№	112	за	назначаване	на	Светло-
зар	Стоянов	Лазаров	на	длъжността	
главен	секретар	на	Министерството
на	вътрешните	работи	 7

	Указ	№	113	за	насрочване	на	частичен	
избор	 за	 кмет	на	 община	Белене,	 об-
ласт	Плевен,	на	29	септември	2013	г.	 7

	Указ	 № 115	 за	 прекратяване	 пред-
срочно	 пълномощията	 на	 Констан-
тин	Кирилов	Казаков	 като	председа-
тел	на	Държавна	агенция	„Национална
сигурност“	 8

	Указ	№ 117  за	 насрочване	 на	 части-
чен	избор	за	кмет	на	община	Гърмен,	
област	Благоевград,	 на	 29	 септември	
2013	г.	 8

	Указ	№ 118 за	насрочване	на	частичен	
избор	 за	кмет	на	кметство	Шишма-
ново,	община	Харманли,	област	Хаско-
во,	на	29	септември	2013	г.	 8

Министерски съвет

	Решение  № 362	 от	 12	 юни	 	 2013	 г.	
за	 отчуждаване	 на	 имоти	 и	 части	
от	 имоти	–	частна	 собственост,	
за	 държавна	нужда	 за	изграждане	на	
обект	 „АМ	 „Струма“	 ЛОТ	 2	 „Дупни-
ца	–	Благоевград“	 от	 	 км	 322+000	 до	
км	359+483,52“	на	територията	на	об-
ласт	Кюстендил	и	област	Благоевград	 8

Министерство  
на транспорта,  

информационните  
технологии и съобщенията

	Споразумение	между	правителство-
то	 на	 Република	 България	 и	 прави-
телството	 на	 Румъния	 за	 създаване	
на	 съвместна	 търговска	 структу-
ра – оператор	 на	 новия	 комбиниран	
(пътен	 и	 железопътен)	 мост	 между	
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ПРЕЗИДЕНТ 
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 109
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам г-н Чън Би-хо – извънреден 

и пълномощен посланик на Република Корея 
в Република България, с орден „Стара плани-
на“ първа степен за изключително големите 
му заслуги за развитието и укрепването на 
българо-корейските отношения и по повод 
окончателното му отпътуване от страната.

Издаден в София на 5 юни 2013 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър на външните работи: 

Кристиан Вигенин
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Зинаида Златанова

4726

УКАЗ № 111
На основание чл. 98, т. 7 от Конститу-

цията на Република България във връзка с 
чл. 184, ал. 1 от Закона за Министерството 
на вътрешните работи

П О С Т А Н О В Я В А М :
Освобождавам главен комисар Калин Геор-

гиев Георгиев от длъжността главен секретар 
на Министерството на вътрешните работи.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на вътрешните работи.

Издаден в София на 6 юни 2013 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател: 

Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Зинаида Златанова

4727

УКАЗ № 112
На основание чл. 98, т. 7 от Конститу-

цията на Република България във връзка с 
чл. 184, ал. 1 от Закона за Министерството 
на вътрешните работи

П О С Т А Н О В Я В А М :
Назначавам Светлозар Стоянов Лазаров 

на длъжността главен секретар на Минис-
терството на вътрешните работи.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на вътрешните работи.

Издаден в София на 6 юни 2013 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател: 

Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Зинаида Златанова

4728

УКАЗ № 113
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 279, 
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на 

община Белене, област Плевен, на 29 сеп-
тември 2013 г.

Издаден в София на 6 юни 2013 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Зинаида Златанова

4729

§ 27. Законът влиза в сила от деня на об-
народването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 42-то Народно събрание 
на 7 юни 2013 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Михаил Миков

4723

РЕШЕНИЕ
за избиране на подуправител на Българската 

народна банка

Народното събрание на основание чл. 84, 
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб-
лика България, чл. 12, ал. 2 и 4 и чл. 19, ал. 1 
от Закона за Българската народна банка и по 
предложение на управителя на Българската 
народна банка

Р Е Ш И :
Избира Цветан Любомиров Гунев за под-

управител на Българската народна банка, 
ръководител на управление „Банков надзор“, 
с мандат 6 години, който започва на 16 юни 
2013 г.

Решението е прието от 42-то Народно 
събрание на 12 юни 2013 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Михаил Миков

Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Зинаида Златанова
4825


