
 

 

 

МОТИВИ 

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2007 г. за 

дейности по асистирана репродукция 

 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2007 г. за 

дейности по асистирана репродукция, е изготвен на основание чл. 130, ал. 3 и 6, чл. 131, 

ал. 3, чл. 132, ал. 4, чл. 132а, ал. 3 и чл. 132б, ал. 2 от Закона за здравето и чл. 6, ал. 1 от 

Закона за лечебните заведения. 
Причините за разработване на проекта на наредбата са свързани с реализиране 

целите на здравната политика, насочена към подобряване достъпа, повишаване 

качеството и ефективността на диагностично-лечебните методи и оптимизиране на 

медицинските дейности, приложими в областта на асистираната репродукция за 

решаване на репродуктивните проблеми и преодоляване на безплодието.   
Основна цел на проекта е прецизиране на изискванията относно обхвата на 

дейностите по асистирана репродукция, създаване на условия за подобряване 

отчитането на дейностите и за прозрачност в работата на лечебните заведения и 

Изпълнителна агенция по трансплантация, както и за гарантиране на безопасносно 

лечение. 

Регламентират се задължения на Изпълнителна агенция по трансплантация 

относно изготвяне на обобщен отчет за извършените от лечебните заведения дейности 

по асистирана репродукция, както и възможност за предоставяне на публична 

информация за дейността на лечебните заведения при съгласие на съответния 

ръководител. Прецизирано е съдържанието на отчета, предоставян от лечебните 

заведения с оглед по-изчерпателна и улеснена за обработка информация, която е 

съобразена и с изискванията на Европейското дружество по човешка репродукция и 

ембриология и ЕВРОСЕТ.  

Предвид характера и спецификата на процедурите за асистирана репродукция се 

въвежда промяна, съгласно която лечебните заведения представят в ИАТ годишен 

отчет за извършените дейности по асистирана репродукция за предходната година 

/вместо през съответната календарна година. По този начин се осигурява по-

изчерпателна и точна информация по отношение на броя живородени и доносени деца, 

която е необходима за оценка на резултатите и ефективността от прилагане на методите 

на асистирана репродукция. 

Оптимизирани са сроковете на валидност на резултатите от микробиологични 

изследвания и изследвания за трансмисивни инфекции, извършвани преди процедурата 

по партньорско даряване. Тези срокове са съобразени със спецификата на риска от 

възникване на инфекции и са с положителен финансов ефект за пациентите в условията 

на партньорско даряване. 

Регламентирано е увеличение на възрастта на донорите на яйцеклетки при 

неродствено даряване – от 34 на 35 години. Промяната има положителен ефект по 

отношение броя на потенциалните желаещи да бъдат донори, без това да крие 

съществени рискове за донорите и за потомството предвид постиженията на 

предимплантационната генетична диагностика, пренаталния скрининг и ехографската 

оценка на феталната морфология. 

Прецизирани са условията при вземане на яйцеклетки от донор, съгласно които 

донорът може да дарява до шест пъти. В Раздел IV от медицинския стандарт по 

асистирана репродукция е въведено изискване периодът между две дарявания на 

овоцити да не бъде по-кратък от четири месеца. Промяната способства за съхраняване 

на овоцитното донорство и репродуктивното здраве на донорите, както и създава 

условия за гарантиране на безопасност на процедурите. В условията на непартньорско 

даряване донорът на сперматозоиди следва да бъде проверяван в регистъра на 

Изпълнителна агенция по трансплантация преди всеки акт на даряване. 
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 Аналогично изискване е въведено и по отношение донорството на яйцеклетки, а 

случаите при  родствено даряване изискват представяне на официални документи.   

В Раздел VI от проекта е регламентирана възможност за поставяне на ембриони 

в маточната кухина (ембриотрансфер) при жени с преждевременна менопауза 

(преждевременна яйчникова недостатъчност или двустранна овариектомия, изразяващи 

се с клиниката на хипергонадотропен хипогонадизъм).   

 В допълнителна разпоредба по смисъла на наредбата е дефиниран „яйчников 

(овариален) хиперстимулационен синдром“ с оглед отчитане на случаите на  настъпила 

нежелана реакция при прилагане на медицински дейности, свързани с индукция на 

овулацията или контролирана овариална хиперстимулация.  

 Предвид инвазивността и рисковете за реципиента, както и ниската ефективност 

отпада методът, при който зиготите се поставят в маточните тръби по време на 

лапароскопия (ZIFT) и методът, при който смес от сперматозоиди и яйцеклетки се 

поставят в маточните тръби по време на лапароскопия (GIFT). 

 Част от предложените промени са свързани с необходимост от актуализация на 

текстове в наредбата, произтичаща от практическото прилагане с оглед оптимизиране 

обхвата на информацията и унифициране на сроковете за представяне по отношение на 

асистирани репродуктивни технологии с партньорско и непартньорско даряване на 

сперматозоиди и яйцеклетки.  

В резултат от приемането на въведените промени се очаква оптимизиране на 

дейностите, приложими в областта на асистирана репродукция и гарантиране на 

необходимото ниво на качество и безопасност на процедурите. 

Допълнителни финансови средства за прилагането на промените в Наредбата № 

28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция не са необходими. От прилагането 

на нормативния акт не се очакват финансови резултати.   

Предложеният проект на нормативен акт не е въведен с правото на ЕС и няма 

връзка с него.    
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