
 

 
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Министър на здравеопазването 

 

 

З А П О В Е Д 

Recoverable Signature

X  РД-01-47/ 22.01.2021

           документ,

           регистриран от:

Signed by: Aneta Lyubenova Todorova
 

  

за изменение на Заповед № РД-01-716/18.12.2020 г. 

На основание чл. 1 от Регламент (ЕС) 2015/479 на Европейския парламент и на Съвета 

от 11 март 2015 г. относно общите правила за износ, чл. 73 от Административнопроцесуалния 

кодекс и във връзка с доклад с рег. № МЗ-02-8/18.01.2021 г. от инж. Слави Пачалов, 

заместник-министър на здравеопазването 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Изменям Заповед № РД-01-716/18.12.2020 г., както следва: 

1. В т. I редове 

 

„ 

Oxygen Oxygen medicinal liquid SOL 
100 % medicinal gas, 

cryogenic , mobile cryogenic 
wessel   преносим криогенен 

съд           

Sol spa  

Oxygen Oxygen medicinal liquid SOL 
100 % medicinal gas, 

cryogenic , fixed cryogenic 
wessel       неподвижен 

криогенен съд       

Sol spa  

Oxygen Oxygen medicinal gaseous 
SOLбутилка за газ 

Sol spa  

Oxyge/Nitrous oxide Donopa 50%/50% v/v 
medicinal gas, compressed 

2L;  2,7L; 5L; 10L; 20L at 135 
bar ; 2L; 5L at 185 bar 

бутилка за газ 

Sol spa  

Oxygen Conoxia 100% medicinal gas, 
compressedбутилка за газ 

Linde Gas a.s.  



 

 
 

Oxygen CONOXIA 100% medicinal 
gas, cryogenic 21 L, 30-41 L, 
44-46 L, 120-500 L, 425-680 
L, 1 000 L, 9 000 - 29 350 L  
C8преносим криогенен съд 

Linde Gas a.s.  

Oxygen Medicinal Liquid Oxygen 
Prescriptia 100% medicinal 
gas, cryogenic /from 3000 to 

50000 litresнеподвижен 
криогенен съд 

Прескрипция ЕООД  

„ се заличават. 

Мотиви: 

Със Заповед № РД-01-716 от 18.12.2020 г. бяха забранени за износ определени 

лекарствени продукти и медицински кислород до 31.01.2021 г. По отношение на 

медицинския кислород, ограничението бе напълно обосновано, въз основа на броя на 

хоспитализираните, броя на настанените в интензивни отделения, десетките писма от 

лечебните заведения за болнична помощ и центрове за спешна медицинска помощ, за 

проблеми при снабдяването с кислород и драстично увеличено потребление (над 8 пъти). 

За да не се допусне прекъсване в лечението с кислород, през месец декември бяха 

изследвани възможностите за алтернативни или допълнителни решения. В резултат бяха 

закупени 452 кислородни концентратора, които да се предоставят на лечебните заведения за 

болнична помощ. Фирмите доставчици на кислород увеличиха броя на оборотните бутилки 

с кислород, което също се отрази благоприятно. От началото на 2021 г. намаля броя на 

настанените в болница и тези с интензивно лечение, което допълнително намали 

потреблението на кислород. 

От началото на 2021 г. Министерството на здравеопазването не е сезирано от лечебно 

заведение или от Център за спешна медицинска помощ за проблем с доставките на кислород, 

като такива липси или проблеми също не са установени в процеса на работа на ведомството.  

Във връзка с горното е отпаднала целесъобразността от въведената забрана за износ 

на медицински кислород, със Заповед РД-01-716 от 18.12.2020 г. Към момента тази 

рестрикция не влияе на лечението на българските граждани, а единствено възпрепятства 

търговските субекти за реализиране на тяхната дейност. 

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

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

здравеопазването. 

 

Recoverable Signature

X Костадин Ангелов

Проф . д-р Костадин Ангелов, д. м.

Министър на здравеопазването

Signed by: Kostadin Georgiev Angelov  


