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научни степени и звания или заемащи акаде-
мични длъжности в съответната област, които 
отговарят на изискванията, но не са включени 
в регистъра по чл. 96, ал. 4 от Закона за кул-
турното наследство.

(2) Алинея 1 не се прилага, когато в регис-
търа по чл. 96, ал. 4 от Закона за културното 
наследство има вписани трима експерти от 
съответната област.

§ 2. Правилникът се издава на основание 
чл. 99, ал. 4 от Закона за културното наследство 
и влиза в сила от деня на обнародването му в 
„Държавен вестник“.

За министър: М. Тодоров
1313

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за организацията и дейността 
на администрацията на прокуратурата (ДВ, 

бр. 66 от 2009 г.)

Параграф единствен. В чл. 8 се правят 
следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:
а) създават се нови точки 4, 5, 6 и 7: 
„4. изготвя проекти на отговори по постъ-

пилите писма и сигнали, за които се изискват 
специални правни знания;

5. проучва правната доктрина по конкретни 
въпроси на наказателното право и наказател-
ния процес;

6. изготвя становища по конкретни правни 
въпроси;

7. участва при подготовката на указания, 
споразумения, инструкции, окръжни, заповеди 
и други вътрешноведомствени актове;“

б) досегашните т. 4, 5, 6 и 7 стават т. 8, 
9, 10 и 11;

в) създава се нова точка 12: 
„12. участва в семинари, конференции;“
г) досегашните т. 8, 9 и 10 стават т. 13, 14 

и 15.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За началник на кабинета на главния 

прокурор се назначава лице, което е български 
гражданин, има завършено висше образование 
по специалността „Право“, с образователно-
квалификационна степен „Магистър“ и при-
добита правоспособност, с не по-малко от 8 
години общ трудов стаж, от които 5 години 
юридически стаж и професионален опит, не е 
осъждано на лишаване от свобода за умишлено 
престъпление от общ характер, независимо че 
е реабилитирано и притежава необходимите 
професионални и нравствени качества.“

Представляващ ВСС: Ан. Мингова
1508

МИНИСТЕРСТВО 
 НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 14 от 
2010 г. за условията и реда за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 
2.2. „Акваекологични мерки“ на Приоритетна 
ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни 
водоеми, преработка и маркетинг на продукти 
от риболов и аквакултура“ от Оперативна 
програма за развитие на сектор „Рибарство“ 
на Република България, финансирана от Ев-
ропейския фонд за рибарство за Програмен 
период 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 43 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 4, ал. 2 се изменя така:
„(2) За финансово подпомагане по реда на 

тази наредба за едно и също стопанство се 
кандидатства с нов проект и след извършване 
на окончателно плащане по предходен проект 
на стопанството. Кандидатът може да канди-
датства по реда и условията на тази наредба с 
нов проект за друго стопанство, различно от 
вече одобреното/одобрените за финансиране по 
време на изпълнение на одобрения/те проект/и 
за друго/други стопанство/а.“

§ 2. В чл. 7 ал. 2 се изменя така: 
„(2) Нивото на допустимата премия за про-

ектите е определено в методиката за определяне 
на размера на премиите съгласно приложение 
№ 2. Премиите, определени от Комитета за 
наблюдение, се актуализират с годишен темп 
на нарастване 10 на сто за всяка календарна 
година от годината на приемане на Докумен-
та за определяне на премиите по Оперативна 
програма за развитие на сектор „Рибарство“ 
(2007 – 2013) на Република България. Преизчис-
лението на премиите се извършва към момента 
на определяне на допустимата премия в процеса 
на разглеждане и одобрение на заявлението за 
кандидатстване от ИАРА.“

§ 3. В чл. 12, ал. 4 думите „т. 2“ се заличават. 
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дейностите по проекти по реда на тази 

наредба се реализират на територията на Ре-
публика България в рамките на водни обекти, 
разположени извън комплексни и значими 
язовири, съгласно приложение № 1 към чл. 13, 
т. 1 от Закона за водите.“

2. Алинея 2 се отменя.
§ 5. В § 1 от раздел „Допълнителна разпо-

редба“ се правят следните изменения:
1. Точка 15 се отменя.
2. Точка 28 се изменя така:
„28. „Непълносистемно стопанство“ е сто-

панство, в което се отглежда само зарибителен 
материал или само риба за консумация.“

3. Точка 29 се изменя така:
„29. „Пълносистемно стопанство“ е стопан-

ство, в което се отглеждат водни организми през 
всички стадии от жизнения им цикъл (хайвер,  
зарибителен материал, риба за консумация, 
производители).“
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§ 6. В приложение № 1 към чл. 5 в Ин-
струкцията за попълване на заявлението за 
кандидатстване в раздел II т. 5 се изменя така:

„5. Попълват се данните за стопанството за 
аквакултура. За всеки водоем/ стопанство се 
добавя ново поле.“

Заключителни разпоредби
§ 7. Изпълнението на наредбата се възлага 

на изпълнителния директор на Изпълнител-
ната агенция по рибарство и аквакултури и 
на изпълнителния директор на ДФ „Земеде-
лие“ – Разплащателна агенция.

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на об-
народването є в „Държавен вестник“.

За министър: Цв. Димитров
1509

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ  
НА СЪОБЩЕНИЯТА

Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2010 г. 
за правилата за разпределение и процедури-
те по първично и вторично предоставяне за 
ползване, резервиране и отнемане на номера, 

адреси и имена (ДВ, бр. 64 от 2010 г.) 

§ 1. Член 9 се изменя така: 
1. Досегашният текст става алинея 1. 
2. Създава се нова алинея 2: 
„(2) За осъществяване на повикване в рамки-

те на Република България се избира национално 
значимият номер, предшестван от префикс „0“.“ 

§ 2. Член 17 се изменя така: 
1. Алинея 1 се изменя, както следва: 
„(1) Абонатните номера започват с ци-

фрите от „0“ до „9“ след национален код за 
направление.“ 

2. Алинея 2 се изменя, както следва: 
„(2) Допуска се номерата, започващи с цифра 

„1“ след географските кодове на администра-
тивните центрове на областите в Република 
България, да бъдат използвани и за кратки 
номера, различни от тези по чл. 14, ал. 1 и 2, 
за достъп до регионални услуги, като се съо-
бразяват с ННП.“ 

§ 3. В допълнителната разпоредба се правят 
следните изменения: 

1. В § 1, т. 5 второто изречение се заличава. 
2. В § 1 т. 8 се изменя така: 
„8. „Кратки номера за достъп до регионални 

услуги“ – номера за услуги с първа цифра „1“ и 
дължина от три до пет цифри, които се избират 
с префикс и код на номерационна област.“ 

3. В § 1, т. 19 от допълнителната разпоредба 
думите „но извън номерационната област, в 
която се намира викащият абонат“ се заличават.

Заключителна разпоредба 
§ 4. Наредбата за изменение на Наредба 

№ 1 от 2010 г. за правилата за разпределение 
и процедурите по първично и вторично предос-
тавяне за ползване, резервиране и отнемане на 

номера, адреси и имена (ДВ, бр. 64 от 2010 г.) 
се приема с Решение № 103 от 27 януари 2011 г. 
на основание чл. 137 от Закона за електронните 
съобщения. 

§ 5. Наредбата влиза в сила от 10 март 2011 г.

Председател: В. Божков
1587

РЕШЕНИЕ № 1607 
от 9 декември 2010 г.

за изменение и допълнение на Правила за 
осъществяване на електронни съобщения 
за собствени нужди чрез радиосъоръжения, 
които ползват радиочестотен спектър, който 
не е необходимо да бъде индивидуално опреде-
лен (приети с Решение № 1188 от 14.09.2007 г. 
на Комисията за регулиране на съобщения-
та – обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г.; изм. и доп., 

бр. 46 от 2009 г.)

На основание чл. 65, ал. 2 от Закона за елек-
тронните съобщения Комисията за регулиране 
на съобщенията реши:

§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. неспецифични устройства с малък обсег 

на действие – всеки вид приложение, което от-
говаря на техническите изисквания, обикновено 
за използване в телеметрията, телеуправлението, 
алармените системи, предаването на данни по 
принцип и други подобни приложения;“.

2. Точка 5 се изменя така:
„5. устройства с малък обсег на действие 

за радиоопределяне (определяне на позиция, 
скорост и/или други характеристики на даден 
обект или за получаване на информация относ-
но тези параметри), включително устройства 
за откриване на движение и оповестяване и 
радарни системи с малък обсег на действие;“.

3. Точка 6 се заличава.
4. Точка 7 става т. 6 със следния текст:
„6. устройства с малък обсег на действие 

за управление движението на радиоуправляеми 
модели (главно умалени модели на превозни 
средства) във въздуха, на земята, над или под 
водната повърхност;“.

5. Точка 8 става т. 7 със следния текст:
„7. индуктивни приложения, обхващащи 

например автомобилните имобилайзери, устрой-
ствата за идентификация на животни, алармени 
системи, откриване на кабели, управление на 
отпадъци, определяне на самоличност , безжични 
гласови връзки, контрол на достъпа, сензори за 
разстояние, охранителни системи, включително 
радиочестотни индуктивни охранителни системи, 
предаване на данни към преносими устрой-
ства, автоматично разпознаване на предмети, 
безжични системи за управление и системи за 
автоматично събиране на пътни такси;“.

6. Точка 9 става т. 8.
7. Точка 10 става т. 9.
8. Точка 11 се заличава.
9. Точка 12 става т. 10 със следния текст:


