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X  РД-01-104/24.02.2023

           документ,
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Signed by: Aneta Lyubenova Todorova
 

  

за изменение на Заповед № РД-01-253/17.06.2022 г., изменена и допълнена със 

Заповед № РД-01-276/28.06.2022 г., Заповед № РД-01-317/13.07.2022 г., Заповед № РД-

01-391/12.08.2022 г., Заповед № РД-01-410/23.08.2022 г., Заповед № РД-01-434/08.09.2022 

г., Заповед № РД-01-571/09.11.2022 г., Заповед № РД-01-608/24.11.2022 г., Заповед № РД-

01-645/07.12.2022 г., Заповед № РД-01-15/09.01.2023 г. и Заповед № РД-01-47/27.01.2023 

г. 

 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 266а, ал. 2 от Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина, чл. 16, ал. 4 и 6 от Наредба № 10 от 2011 г. 

за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени 

продукти и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за 

включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, 

ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и във връзка с писмо № 33-

12-46/23.09.2022 г. от СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“, гр. София, становище с 

вх. № 33-12-46/05.01.2023 г. от Изпълнителната агенция по лекарствата и становища с вх. № 

33-12-46/12.02.2023 г. от Експертния съвет по медицинската специалност „Детска клинична 

хематология и онкология“, вх. № 33-12-46/24.01.2023 г. от Експертния съвет по 

медицинската специалност „Клинична хематология“ и вх. № 33-12-46/27.01.2023 г. от 

Експертния съвет по медицинската специалност „Педиатрия“. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 



 

 
 

В Приложението „Списък на лекарствените продукти по чл. 266а, ал. 2 от Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина“ към Заповед № РД-01-253/17.06.2022 г. 

допълнена със Заповед № РД-01-276/28.06.2022 г., Заповед № РД-01-317/13.07.2022 г., 

Заповед № РД-01-391/12.08.2022 г., Заповед № РД-01-410/23.08.2022 г., Заповед № РД-01-

434/08.09.2022 г., Заповед № РД-01-571/09.11.2022 г., Заповед № РД-01-608/24.11.2022 г., 

Заповед № РД-01-645/07.12.2022 г., Заповед № РД-01-15/09.01.2023 г. и Заповед № РД-01-

47/27.01.2023 г. се създават редове № 91, 92 и 93: 

 

№ ATC код 

Международно 

непатентно  

наименование, към 

което принадлежи 

продуктът (INN) 

Лекарствена 

форма и 

количество  

на активното 

вещество 

Заболяване по 

международен 

код на 

заболяванията 

Допълнителна 

информация 

91 L04AA43 Ravulizumab 

300 mg/3 ml 

concentrate for 

solution for infusion 

x 1 vial  

D59.3; D59.5; 

D58.8 

 

92 A16AB25 Olipudase alfa 

20 mg powder for 

concentrate for 

solution for infusion 

– 5ml  

Е75.2 

 

93 L02AE04 Triptorelin  

3,75 mg powder and 

solvent for 

suspension for 

injection x 1 pre-

filled syringe 

Е25.0; Е 22.8 

 

 

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на 

здравеопазването. 

 

24.2.2023 г.

X Д-р Асен Меджидиев

Д-р Асен Меджидиев

Министър на здравеопазването

Signed by: Asen Georgiev Medzhidiev  
 


