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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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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ № 362 
ОТ 12 ЮНИ  2013 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имо
ти – частна собственост, за държавна нужда 
за изграждане на обект „АМ „Струма“ ЛОТ 2 
„Дупница – Благоевград“ от  км 322+000 до 
км 359+483,52“ на територията на област 

Кюстендил и област Благоевград

На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с 
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби 
на Закона за държавната собственост, чл. 60, 
ал. 1 от Административнопроцесуалния ко-
декс и предвид необходимостта от осигуря-
ване защита на особено важни държавни и 
значими обществени интереси, своевременно 
приключване на отчуждителните процедури 
и осъществяване на строителните дейности 
в определените срокове, ускоряване реали-
зацията на проекта, което ще допринесе за 
осигуряване на модерни експлоатационни 
условия, за подобряване функционирането 
и стандарта на транспортно обслужване на 
международния и вътрешния трафик и по-
добряване безопасността и сигурността на 
движението

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Отчуждава за държавна нужда за из-
граждане на обект  „АМ „Струма“ ЛОТ 2 
„Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км 
359+483,52“ съгласно парцеларен план, одобрен 
със Заповед  № РД-02-14-413 на министъра на 
регионалното развитие и благоустройството 
от 29 април 2013 г., имоти и части от имо-
ти – частна собственост, намиращи се на те-
риторията на общините Дупница, Бобов дол, 
Бобошево и Кочериново, област Кюстендил, 
и община Благоевград, област Благоевград, 
подробно описани в приложението по вид, 
размер, местонахождение, размер на парич-
ното обезщетение и собственици.

2. Средствата, необходими за финансиране 
на процедурата по отчуждаване на имотите 
по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“.

3. Допуска предварително изпълнение
на т. 1.

4. Решението може да се обжалва пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Пламен Орешарски

За главен секретар на Министерския съвет: 
Нина Ставрева

УКАЗ № 115
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 8, 
ал. 4, т. 1 и ал. 5 от Закона за Държавна 
агенция „Национална сигурност“

П О С Т А Н О В Я В А М :
Прекратявам предсрочно пълномощията 

на Константин Кирилов Казаков като пред-
седател на Държавна агенция „Национална 
сигурност“.

Издаден в София на 7 юни 2013 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател: 

Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Зинаида Златанова

4777

УКАЗ № 117
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 Гърмен, област Благоевград, на 
29 септември 2013 г.

Издаден в София на 10 юни 2013 г.
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

4778

УКАЗ № 118
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 
кметство Шишманово, община Харманли, 
област Хасково, на 29 септември 2013 г.

Издаден в София на 10 юни 2013 г.
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
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