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За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-150/10.03.2021 г. 

 На основание чл. 36 от Договора за функциониране на Европейския съюз, чл. 10 от 

Регламент (ЕС) 2015/479 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. относно 

общите правила за износ, чл. 217д от Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и писма с вх. № 20-00-

306/01.04.2021 г. от УМБАЛ „Медика Русе“ ООД, № 20-09-22/01.04.2021 г. от „МБАЛ-

Добрич“ АД, № 20-26-14/01.04.2021 г. от „МБАЛ-Хасково“ АД и № 20-17-62/06.04.2021 г. от 

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, Пловдив и във връзка с усложнената епидемична обстановка, 

свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Изменям и допълвам Заповед № РД-01-150/10.03.2021 г., както следва: 

1. Създава се нова т. II: 

„II. Забранявам износа на всички лекарствени продукти с международно непатентно 

наименование Oxygen и Oxygen/Nitrous oxide, получили разрешение за употреба на 

територията на Република България. 

Мотиви:  

Със Заповед № РД-01-150 от 10.03.2021 г. бяха забранени за износ определени 

лекарствени продукти до 30.04.2021 г.  

Във връзка с настъпилата усложнена епидемична обстановка и предвид високия брой 

на хоспитализирани пациенти с коронавирусна инфекция, настанени в лечебни заведения за 

болнична помощ и нуждаещи се от допълнителен кислород, от лечебните заведения 

постъпиха сигнали за недостиг на кислород.  

В някои областни центрове на страната потреблението на медицински газ, съдържащ 

кислород значително надвишава количествата, с които лечебните заведения могат да се 



 

 

 
 

снабдят. Предвид това е налице реална опасност от невъзможност на тези лечебни заведения 

да обезпечат терапията на пациенти с COVID-19 с необходимия им за лечението кислород.  

Съгласно утвърдения протокол за лечение на потвърдени случаи на COVID-19 на 

пациентите с тежки симптоми трябва да се прилага кислородотерапия чрез назален катетър 

или маски за вдишване на кислород (неинвазивна механична вентилация). 

С оглед описаното, предвид високия кислороден разход и недостатъчната наличност 

се налага незабавно постановяване на забрана за износ от територията на Република България 

на всички лекарствени продукти с международно непатентно наименование Oxygen и 

Oxygen/Nitrous oxide.“ 

2. Досегашната т. II става т. III и се изменя така: 

„III. Забраната по т. I и т. II е в сила до 30.04.2021 г.“ 

3. Досегашната т. III става т. IV. 

II. Настоящата заповед влиза в сила от деня на издаването й. 

III. Заповедта да се публикува на Интернет страницата на Министерството на 

здравеопазването. 

 

6.4.2021 г.

X Костадин Ангелов

Проф . д-р Костадин Ангелов, д. м.

Министър на здравеопазването

Signed by: Kostadin Georgiev Angelov  


