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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Решение за	 насрочване	 на	 избори	 за	
президент	и	вицепрезидент	на	Репуб-
лика	България	 1

Президент на Републиката

	Указ № 225	за	насрочване	на	частичен	
избор	за	кмет	на	кметство	Ветрен	дол,	
община	Септември,	област	Пазарджик,	
на	27	февруари	2022	г.	 1

Министерство  
на транспорта,  

информационните  
технологии и съобщенията

	Изменения на Международния ко-
декс за	 превоз	 на	 опасни	товари	 по
море	(IMDG	code)	 2

Министерство  
на здравеопазването

	Наредба за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	10	от	2009	г.	за	услови-

ята,	 реда,	 механизма	 и	 критериите	
за	заплащане	от	Националната	здрав-
ноосигурителна	 каса	 на	 лекарствени	
продукти,	 медицински	 изделия	 и	 на	
диетични	 храни	 за	 специални	 меди-
цински	 цели,	 договаряне	 на	 отстъп-
ки	и	възстановяване	на	превишените	
средства	при	прилагане	на	механизъм,	
гарантиращ	предвидимост	и	устойчи-
вост	на	бюджета	на	НЗОК	 77

Министерство  
на отбраната

	Наредба № Н-10 от	20	август	2021	г.	
за	 придобиване	 на	 квалификация	 по	
професията	 „Сержант	 (Старшина	 за
Военноморските	сили)	–	логистик“	 77

	Наредба № Н-11 от	20	август	2021	г.
за	придобиване	на	квалификация	по	про-
фесията	„Сержант	(Старшина	за	Воен-
номорските	сили)	–	администратор“	 108

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за насрочване на избори за президент и вице- 

президент на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, 
т. 4, чл. 86, ал. 1, чл. 93, ал. 5 и чл. 94 от Кон-
ституцията на Република България и чл. 4, 
ал. 4 от Изборния кодекс

Р Е Ш И :
Насрочва избори за президент и вицепре-

зидент на Република България на 14 ноември 
2021 г. (неделя).

Решението е прието от 46-ото Народно съб- 
рание на 2 септември 2021 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Ива Митева

Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Янаки Стоилов
5237

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИДЕНТ 
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 225
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 463, 
ал. 5 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :

Насрочвам частичен избор за кмет на кмет-
ство Ветрен дол, община Септември, област 
Пазарджик, на 27 февруари 2022 г.

Издаден в София на 27 август 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Янаки Стоилов
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