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БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 19 юни 2015г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на републиката
9 Указ № 107 за награждаване на професор д-р Антонио Анибал Каваку
Силва – президент на Португалската
република, с орден „Стара планина“ с
лента
Министерски съвет
9 Постановление № 149 от 12 юни
2015 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за таксите за използване
на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване
в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския
съвет от 1998 г.
9 Постановление № 150 от 12 юни
2015 г. за изменение на Наредбата за
придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на
сдружението
Министерство
на образованието и науката
9 Споразумение между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството
на образованието, културата и науката на Монголия за реализация на
стипендиална програма в областта на
аграрните науки за обучение на монголски студенти в български държавни
висши училища

Министерство на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията

2

2

2

9 Споразумение за признаване на обучението и свидетелствата за правоспособност на моряци за работа на
борда на кораби, регистрирани в Йордания, между Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България – Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, и Министерството на
транспорта на Хашемитско кралство
Йордания – „Морска администрация“

5

9 Споразумение за признаване на обучението и свидетелствата за правоспособност на моряци за работа на
борда на кораби, регистрирани в Република България, между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на
Република България – Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, и
Министерството на транспорта на
Хашемитско кралство Йордания –
„Морска администрация“

7

Държавна комисия
по сигурността на информацията

3

9 Споразумение за изменение на Споразумението между правителството на
Република България и правителството
на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно защитата на класифицирана информация

9
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ДЪРЖАВЕН

(2) Професионалистът по здравни грижи трябва
да информира своевременно регионалните комисии по професионална етика и когато установи
злоупотреба с обема на работа и натовареността
на своите колеги.
Раздел IV
Отношения между професионалистите по здравни
грижи и лекарите
Чл. 25. Професионалистът по здравни грижи
трябва да следва с точност лекарските предписания и да поддържа едновременно с това професионалната си компетентност.
Чл. 26. Професионалистът по здравни грижи
е равнопоставен член на терапевтичния екип.
Чл. 27. Професионалистът по здравни грижи
трябва да се въздържа от действия или коментари,
които биха уронили честта и достойнството на
терапевтичния екип.
Чл. 28. Професионалистът по здравни грижи
трябва да уведомява своевременно лекарите и
съответно другите отговорни лица и институции
за всякакви промени и обстоятелства, които могат да поставят живота на пациента в опасност.
Раздел V
Отношения между професионалистите по здравни
грижи и обществото
Чл. 29. Професионалистът по здравни грижи
е активен член на обществото и съдейства за
популяризирането на здравословен начин на
живот и обществената хигиена.
Чл. 30. Професионалистът по здравни грижи
осигурява промотивни профилактични, диагностични, терапевтични и здравни грижи с цел
опазване на общественото здраве.
Чл. 31. Професионалистите по здравни грижи
съдействат за развитието на професията, прилагат
и повишават стандартите на здравните грижи.
Чл. 32. Професионалистът по здравни грижи не трябва с поведението и действията си, с
думи или публикации да уронва престижа на
професиите, на съсловната организация и на
колегите си.
Чл. 33. Обществото дължи на професионалистите по здравни грижи уважение при изпълнение
на професионалните им задължения и опазване
на достойнството им.
Заключителни разпоредби
§ 1. Изпълнението на нормите на професионалната етика по този кодекс се контролира от
БАПЗГ, като нарушенията се санкционират по
реда на Закона за съсловната организация на
медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, Устава на БАПЗГ
и Правилника за дейността на комисиите по
професионална етика на БАПЗГ.
§ 2. Кодексът е приет на Първия конгрес на
Българската асоциация на професионалистите
по здравни грижи на основание чл. 11, ал. 1,
т. 2 от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните
медицински специалисти.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-363
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 28, а л. 1 във връзка с
чл. 27 от Закона за биологичното разнообразие
и чл. 16, ал. 1 и 5 от Наредбата за условията
за разработване и утвърждаване на планове
за управление на защитени зони (ДВ, бр. 7 от
2009 г.) утвърждавам:
П л а н з а у п р а в лен ие н а з а щ и т ен а з он а
BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите
птици, разположена в землищата на гр. Рила,
община Рила, област Кюстендил, гр. Кочериново, с. Стоб, с. Пороминово, с. Бараково, община
Кочериново, област Кюстендил, и с. Дъбрава,
община Благоевград, област Благоевград, за
период от 10 години, считано от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Разписаните мерки в плана за управление
на защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за
опазване на дивите птици не отменят забраните
и ограниченията на дейности, наложени с нормативни и други влезли в сила административни
актове.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Василева
4052
ЗАПОВЕД № РД-365
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 28, а л. 1 във връзка с
чл. 27 от Закона за биологичното разнообразие
и чл. 16, ал. 1 и 5 от Наредбата за условията
за разработване и утвърждаване на планове
за управление на защитени зони (ДВ, бр. 7 от
2009 г.) утвърждавам:
П л а н з а у п р а в лен ие н а з а щ и т ен а з он а
BG0002101 „Мещица“ за опазване на дивите
птици, разположена в землищата на с. Бабица,
с. Велковци, с. Гоз, с. Сопица, община Брезник,
област Перник, с. Виск яр, с. Витановци, с.
Мещица, с. Радуй, с. Расник, община Перник,
област Перник, с. Делян и с. Златуша, община
Божурище, Софийска област, за период от 10
години, считано от датата на обнародването му
в „Държавен вестник“.
Разписаните мерки в плана за управление на
защитена зона BG0002101 „Мещица“ за опазване
на дивите птици не отменят забраните и ограниченията на дейности, наложени с нормативни
и други влезли в сила административни актове.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Василева
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