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условията и реда за осъществяване 
на дейностите, свързани с оръжията, 
боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия и контро-
ла над тях във и от въоръжените 
сили на Република България 5
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Държавна агенция „Държавен резерв и
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! Решение № 811 от 16 ноември 2010 г. 
за изменение и допълнение на списъци 
на защитените зони за опазване на 
природните местообитания и на ди-
вата флора и фауна и за приемане на 
Списък на защитените зони за опаз-
ване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна 36

Министерство на образованието,  
младежта и науката

! Споразумение за научно-техническо 
сътрудничество между Министер-
ството на образованието, младежта 
и науката на Република България и 
Министерството на образованието и
науката на Руската федерация 39
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ствата от Европейския съюз

! Рамково споразумение между пра-
вителството на Република България 
и федералния съвет на Конфедерация 
Швейцария относно изпълнението на 
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сът рудничество за намаляване на ико-
номическите и социалните неравен-
ства в рамките на разширения Евро-
пейски съюз 41

Агенция за ядрено регулиране
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ядрено регулиране на Република Бъл-
гария и Дирекцията за радиационна 
защита на Република Македония за 
сътрудничество в областта на радиа-
ционната защита 77

Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството

! Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 2 от 2005 г. за проекти-
ране, изграждане и експлоатация на
водоснабдителни системи 78

Министерство на финансите

! Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № H-9 от 2009 г. за възстано-
вяването на данъка върху добавената 
стойност на данъчно задължени лица, 
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4. информиране министъра на финансите за 
отпусната минимална помощ;

5. поддържане на регистър за предоставените 
държавни и минимални помощи, администрира-
ни от дирекцията, в изпълнение на функциите є 
на управляващ орган на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на бъл-
гарската икономика“ 2007 – 2013.

(5) За директор на дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност“ може да бъде 
назначено лице, което притежава най-малко V 
старши ранг и 7 години професионален опит в 
областта на българската система за управление 
и изпълнение на програми и проекти, съфинан-
сирани от предприсъединителни и структурни 
фондове на ЕС, от които най-малко 5 години 
на длъжност в държавната администрация.“ 

4. В приложението към чл. 6, ал. 8 и чл. 
11, ал. 3:

а) в наименованието числото „661“ се за-
меня с „659“;

б) на ред „Обща администрация“ числото 
„148“ се заменя със „151“;

в) на ред „дирекция „Правна“ числото „31“ 
се заменя с „32“;

г) на ред „дирекция „Информационно и 
комуникационно осигуряване“ числото „14“ се 
заменя с „16“;

д) на ред „Специализирана администрация“ 
числото „475“ се заменя с „470“; 

е) на ред „дирекция „Европейски фондове 
за конкурентоспособност“ числото „85“ се за-
меня с „80“.
§ 2. В чл. 2, ал. 2 от Постановление № 268 

на Министерския съвет от 2009 г. за приемане 
на Устройствен правилник на Министерството 
на икономиката, енергетиката и туризма (обн., 
ДВ, бр. 93 от 2009 г.; попр., бр. 95 от 2009 г.; 
изм. и доп., бр. 48 и 73 от 2010 г.) в т. 9 числото 
„28“ се заменя с „30“.
§ 3. В Правилника за устройството и дей-

ността на Държавната комисия по стоковите 
борси и тържищата и на нейната администрация, 
приет с Постановление № 61 на Министерския 
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2000 г.; 
изм. и доп., бр. 91 от 2001 г., бр. 78 от 2005 г., 
бр. 28 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г. и бр. 48 от 
2010 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 17, ал. 2 числото „28“ се заменя с 
„30“.

2. В приложението към чл. 17, ал. 3:
а) в наименованието числото „28“ се заменя 

с „30“;
б) на ред „Дирекция „Контрол и анализ 

на организираните пазари“ числото „14“ се 
заменя с „16“.

Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 де-

кември 2010 г.
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: 

Росен Желязков
9928

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 
ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни 
кредити по бюджета на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси“ 

за 2010 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТАНОВИ :

Чл. 1. (1) Министърът на финансите да 
предостави от централния бюджет за 2010 г. 
допълнителни бюджетни кредити в размер 20 
млн. лв. по бюджета на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси“ 
за закупуване на дизелови горива за създаване 
на задължителни запаси по Закона за задъл-
жителните запаси от нефт и нефтопродукти.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез 
преструктуриране на разходите по централния 
бюджет за 2010 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от 
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши 

налагащите се от чл. 1 промени по бюджета за 
2010 г. на Държавна агенция „Държавен резерв 
и военновременни запаси“.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството 
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението 

се възлага на министъра на финансите и на 
председателя на Държавна агенция „Държавен 
резерв и военновременни запаси“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

9984

РЕШЕНИЕ № 811 
ОТ 16 НОЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на списъци на 
защитените зони за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна и 
за приемане на Списък на защитените зони 
за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна 

На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за 
биологичното разнообразие

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 
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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 с Решение № 52 на Министер-
ския съвет от 2008 г. за изменение и допълнение 
на 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, на 
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 и на 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. 14 от 2008 г.), 
се правят следните изменения и допълнения: 

1. В пореден номер 25, с код BG0000182, в 
колона 6 общата площ и в колона 7 територи-
ята на защитена зона „Орсоя“ се изменят от 
2460,62 ха на 2949,41 ха.

2. В пореден номер 27, с код BG0000192, в 
колона 5 „Община“ се добавя „Стралджа“ и в 
колона 6 общата площ и в колона 7 територията 
на защитена зона „Река Тунджа 1“ се изменят 
от 8159,75 ха на 9503,00 ха.

3. В пореден номер 30, с код BG0000196, в 
колона 6 общата площ и в колона 7 територията 
на защитена зона „Река Мочурица“ се изменят 
от 6905,11 ха на 8702,83 ха.

4. В пореден номер 74, с код BG0000334, в 
колона 6 общата площ и в колона 7 територи-
ята на защитена зона „Остров“ се изменят от 
4873,72 ха на 3918,60 ха.

5. В пореден номер 75, с код BG0000335, в 
колона 6 общата площ и в колона 7 територи-
ята на защитена зона „Карабоаз“ се изменят 
от 12 200,36 ха на 13 659,86 ха.

6. В пореден номер 78, с код BG0000340, в 
колона 6 общата площ и в колона 7 територията 
на защитена зона „Цар Петрово“ се изменят от  
1748,11 ха на 1908,74 ха.

7. В пореден номер 80, с код BG0000366, в коло-
на 6 общата площ и в колона 7 територията на за-
щитена зона „Кресна – Илинденци“ се изменят от  
48 345,66 ха на 48 596,43 ха.

8. В пореден номер 84, с код BG0000396, в 
колона 6 общата площ и в колона 7 терито-
рията на защитена зона „Персина“ се изменят 
от 22 404,52 ха на 25�684,19 ха.

9. В пореден номер 88, с код BG0000418, в 
колона 6 общата площ и в колона 7 територията 
на защитена зона „Керменски възвишения“ се 
изменят от 1652,54 ха на 2107,81 ха.

10. В пореден номер 111, с код BG0000497, 
в колона 6 общата площ и в колона 7 тери-
торията на защитена зона „Арчар“ се изменят 
от 28,60 ха на 808,65 ха.

11. В пореден номер 113, с код BG0000500, 
в колона 6 общата площ и в колона 7 терито-
рията на защитена зона „Войница“ се изменят 
от 2312,99 ха на 3107,14 ха.

12. В пореден номер 133, с код BG0000530, 
в колона 5 „Община“ се добавя „Силистра“ и 
в колона 6 общата площ и в колона 7 терито-
рията на защитена зона „Пожарево – Гарван“ 
се изменят от 5886,27 ха на 6304,92 ха.

13. В пореден номер 134, с код BG0000532, 
в колона 5 „Община“ се добавя „Димово“ и в 
колона 6 общата площ и в колона 7 терито-
рията на защитена зона „Остров Близнаци“ се 
изменят от 141,90 ха на 606,24 ха.

14. В пореден номер 135, с код BG0000533, 
в колона 6 общата площ и в колона 7 терито-
рията на защитена зона „Острови Козлодуй“ 
се изменят от 605,76 ха на 909,04 ха.

15. В пореден номер 136, с код BG0000534, 
в колона 6 общата площ и в колона 7 тери-
торията на защитена зона „Остров Чайка“ се 
изменят от 245,68 ха на 504,17 ха.

16. В пореден номер 163, с код BG0000614, в 
колона 6 общата площ и в колона 7 територията 
на защитена зона „Река Огоста“ се изменят от  
1253,24 ха на 1365,74 ха.

17. В пореден номер 173, с код BG0001032, в ко-
лона 6 общата площ и в колона 7 територията на 
защитена зона „Родопи – Източни“ се изменят от  
217 352,95 ха на 217 446,89 ха.
ІІ. В Списъка на защитените зони за опаз-

ване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна съгласно приложението към т. 
1 от 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.), 
изменено с Решение № 52 на Министерския 
съвет от 2008 г. за изменение и допълнение 
на 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, на 
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 и на Решение № 802 на 
Министерския съвет от 2007 г. за приемане 
на Списък на защитени зони за опазване на 
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дивите птици и на Списък на защитени зони 
за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), 
се правят следните изменения и допълнения: 

1. В пореден номер 14, с код BG0000313, в 
колона 6 общата площ и в колона 7 територията 
на защитена зона „Руй“ се изменят от 1706,68 
ха на 6236,21 ха и в колона 8 „Акватория“ 
числото 939,91 се заменя с 0,00.

2. В пореден номер 18, с код BG0001012, в 
колона 6 общата площ и в колона 7 територи-
ята на защитена зона „Земен“ се изменят от 
17 084,19 ха на 17 758,04 ха.

3. В пореден номер 19, с код BG0001013, в 
колона 6 общата площ и в колона 7 територи-
ята на защитена зона „Скрино“ се изменят от 
11 945,03 ха на 12 755,46 ха.

4. В пореден номер 21, с код BG0001030, в ко-
лона 6 общата площ и в колона 7 територията на 
защитена зона „Родопи – Западни“ се изменят от  
271 909,22 ха на 272 851,41 ха.

5. В пореден номер 22, с код BG0001031, в ко-
лона 6 общата площ и в колона 7 територията на 
защитена зона „Родопи – Средни“ се изменят от  
154 845,53 ха на 155 107,68 ха.

6. В пореден номер 24, с код BG0001040, в 
колона 6 общата площ и в колона 7 територи-
ята на защитена зона „Западна Стара планина 
и Предбалкан“ се изменят от 219 715,84 ха на 
219 753,26 ха. 

7. В пореден номер 27, с код BG0001389, в 
колона 5 „Община“ се добавя „Костенец“ и в 
колона 6 общата площ и в колона 7 територията 
на защитена зона „Средна гора“ се изменят от 
104 979,12 ха на 110 373,64 ха.
ІІІ. В Списъка на защитените зони за опаз-

ване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна съгласно приложение № 2 към 
т. 2 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.), изменено с Решение № 52 
на Министерския съвет от 2008 г. за изменение 
и допълнение на Решение № 122 на Министер-
ския 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, на 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 и на 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. 14 от 2008 г.), 
се правят следните изменения и допълнения: 

1. В пореден номер 20, с код BG0001028, в 
колона 6 общата площ и в колона 7 територията 
на защитена зона „Среден Пирин – Алиботуш“ 
се изменят от 68 408,26 ха на 68 934,38 ха.

2. В пореден номер 21, с код BG0001493, в 
колона 5 „Община“ се добавя „Гурково“ и в 
колона 6 общата площ и в колона 7 територията 
на защитена зона „Централен Балкан – буфер“ 
се изменят от 129 409,06 ха на 138�363,82 ха.
ІV. Приема Списък на защитените зони за 

опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна съгласно приложението.
V. Списъкът по т. ІV е допълнение към: 

приложение № 2 от Решение № 122 на Ми-
нистерския 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.); приложението към т. 1 от 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 
приложение № 2 от Решение № 802 на Минис-
терския 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 с 
Решение № 52 на Министерския съвет от 2008 г. 
за изменение и допълнение на 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, на 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 и на 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. 14 от 2008 г.).
VI. Окончателните площи на защитените 

зони се определят в заповедите им за обявя-
ване след представяне 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.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение 
към т. ІV

Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

№ 
по 
ред

Код Име Област Община Обща площ 
(ха)

Територия 
(ха)

Акватория 
(ха)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. BG0000627 Конунски дол Плевен Искър
Кнежа

779,06 779,06 0,00

2. BG0000628 Чирпански възви-
шения

Стара Загора Братя Даскалови 
Стара Загора
Чирпан

�
12 321,42

�

�
12 321,42

�

�
0,00
�

3. BG0000631 Ново село Видин Брегово
Ново село

815,91 815,91 0,00

Общо: 13 916,39 13 916,39 0,00

% от територията 
на страната

0,13

9908

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 

МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

СПОРАЗУМЕНИЕ
за научно-техническо сътрудничество между 
Министерството на образованието, младежта 
и науката на Република България и Минис-
терството на образованието и науката на 

Руската федерация
(Одобрено с Решение № 534 от 23 юли 2010 г. 
на Министерския съвет. В сила от датата на 

подписването – 14 октомври 2010 г.)

Министерството на образованието, мла-
дежта и науката на Република България и 
Министерството на образованието и науката 
на Руската федерация, наричани по-нататък 
„страни“,

въз основа на Договора за приятелство и 
сътрудничество между Република България и 
Руската федерация от 4 август 1992 г.,

съгласно разпоредбите на Споразумението 
между правителството на Република България 
и правителството на Руската федерация за 
икономическо и научно-техническо сътруд-
ничество от 8 май 2007 г.,

вземайки под внимание натрупания опит 
при реализиране на Споразумението за на-
учно и технологично сътрудничество между 
Министерството на образованието, науката 
и технологиите на Република България и 

Министерството на науката и техническата 
политика на Руската федерация от 19 май 
1995 г.,

с цел укрепване на българо-руското научно-
техническо и иновационно сътрудничество,

осъзнавайки важното значение на наука-
та и техниката за икономическо и социално 
развитие на Република България и Руската 
федерация,

се споразумяха за следното:

Член 1

Целта на това споразумение е разширяване 
и укрепване на връзките между научноизсле-
дователски организации и институции, висши 
учебни заведения, други научни организации 
(наричани по-нататък „организации“), както 
и между българските и руските учени, чрез 
създаване на благоприятни условия за разви-
тие на взаимноизгодното научно-техническо 
сътрудничество между Република България и 
Руската федерация, в съответствие с държав-
ните законодателства на двете страни.

Член 2

Страните, изхождайки от националните 
си приоритети в областта на науката и тех-
нологиите, отделят специално внимание за 
развитие на сътрудничеството в следните 
основни направления:

живи системи;
наносистеми и материали;
информационно-телекомуникационни сис-

теми;
рационално използване на природата;
енергетика и съхраняване на енергията.
Страните редовно обменят информация за 

прилаганата в Република България и Руска-
та федерация държавна научно-техническа 


