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ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Джонг Джин-кю – извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика Корея в Република България, с орден
„Мадарски конник“ първа степен за неговите
значителни заслуги за развитието на двустранните отношения между Република България
и Република Корея.
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193
ОТ 2 ЮНИ 2021 Г.

за извършване на промяна на утвърдения
със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимален
размер на новите за дъл жени я за разходи, които могат да бъдат натрупани през
2021 г. по бюджета на Министерския съвет
за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава утвърдения с чл. 6, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г. показател по бюджета на
Министерския съвет максимален размер на
новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2021 г., със сума в
размер 25 875 501 лв.
Чл. 2. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и
да уведоми министъра на финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 77 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за допълнение на Наредба № 4 от
2009 г. за условията и реда за предписване
и отпускане на лекарствени продукти (обн.,
ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 91 от
2009 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81
и 104 от 2013 г., бр. 15, 68 и 95 от 2014 г.;
изм. с Решение № 5812 на Върховния административен съд на Република България от
2016 г. – бр. 91 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 95
от 2018 г., бр. 68 и 90 от 2019 г., бр. 91 и 107
от 2020 г. и бр. 37 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 70, ал. 1 се създава изречение
второ: „Предписването на лекарствен продукт
по реда на чл. 6 се извършва с рецептурна
бланка на хартиен носител или с електронно
предписание.“
Заключителни разпоредби
§ 2. В § 3, ал. 1 от преходната разпоредба
на Наредбата за изменение на Наредба № 4
от 2009 г. за условията и реда за предписване
и отпускане на лекарствени продукти (ДВ,
бр. 37 от 2021 г.) думите „преиздават съгласно
образците на приложение № 8б към чл. 30г,
ал. 3 и 5 и приложение № 8в към чл. 30г, ал. 4
и 5 и се изпълняват до изтичане на срока на
валидност на съответните първоначални протоколи“ се заменят с „изпълняват до изтичане
на срока им на валидност“.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Стойчо Кацаров
3444

