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ПРОЕКТ  

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на здравеопазването 

 

    

Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана 

репродукция (обн., ДВ, бр. 55 от 2007 г.; изм. с Решение № 2264 от 15.02.2011 г. на ВАС на 

РБ - бр. 44 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2011 г., бр. 43 от 2012 г. и бр. 34 от 2014 г.) 

 

 § 1. В чл. 1, ал. 1, т. 2 след думата „отчет“ се добавя „на лечебните заведения и на 

обобщен отчет на Изпълнителната агенция по трансплантация“.  

 

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думите „извършените дейности по асистирана репродукция през 

съответната“ се заменят с „дейностите по асистирана репродукция, които са извършили през 

предходната“. 

2. В ал. 3 думите „следващата календарна година“ се заменят с „на годината, 

следваща изтичането на съответния отчетен период. 

 

§ 3. Създава се чл. 3а: 

“Чл. 3а (1) Изпълнителна агенция по трансплантация изготвя обобщен отчет след 

обработка на получените данни от отчетите по чл. 3 на всички лечебни заведения в страната 

в срок до 30 април. 

(2) Обобщеният отчет по ал. 1 се публикува на официалната страница на 

Изпълнителна агенция по трансплантация в интернет. 

 (3) Отчетите по чл. 3, ал. 1 могат да бъдат публикувани от Изпълнителната агенция 

по трансплантация на официалната й страница в интернет без промени и след изрично 

писмено съгласие на ръководителя на съответното лечебно заведение.” 
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§ 4. В чл. 5, т. 2 думите „30 дни“ се заменят с „3 месеца“. 

 

§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения: 

1.  В ал. 1, т. 2 думите „30 дни“ се заменят с „3 месеца“. 

2.  В ал. 2 числото „24“ се заменя с „6“. 

 

§ 6. В чл. 7, ал. 3 след числото „1“ се поставя запетая и се добавя „преди всеки акт на 

даряване“. 

 

§ 7. В чл. 11, ал. 2 се правят следните изменения: 

1.  В т. 4 думите „30 дни“ се заменят с „3 месеца“. 

2. В т. 5, в текста преди буква „а“ числото „3“ се заменя с „6“. 

 

§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения: 

1.  В ал. 1 се създава изречение второ: 

„Родствената връзка при родствено даряване се доказва с официални документи.“ 

2. В ал. 2 след числото „1“ се поставя запетая и се добавя „преди всеки акт на 

даряване“. 

 

§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1, т. 1 думите „34 години при неродствено даряване и от 18“ се заменят с „35 

години включително при неродствено даряване и от 18 до навършване на“.  

    2. Създава се ал. 10:  

„(10) Донорът на яйцеклетки може да дарява до шест пъти“. 

 

§ 10. В чл. 18, т. 2 и 3 се отменят. 

 

§ 11. В чл. 19, ал. 4 думата „своевременно“ се заменя с „до края на месеца, следващ 

извършването на процедурите“. 

 

§ 12. В чл. 44 се правят изменения и допълнения: 

1. В т. 1, в текста преди буква „а“ думата „донора“ се заменят с „партньорските 

донори на сперматозоиди и яйцеклетки“. 
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2. Създава се нова т. 2: 

„2. данни за непартньорските донори на сперматозоиди и яйцеклетки: 

а) трите имена, ЕГН, брой собствени деца, уникален идентификационен номер на 

клетките; 

б) година на поставяне; 

в) вид на поставянето; 

г) номер на поставянето; 

д) резултат от конкретното поставяне (едноплодна, двуплодна бременност)“. 

3. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4. 

 

    § 13. В чл. 49, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Точка 1 се изменя така: 

„1. година на поставянето;“.  

2. Създава се нова т. 2: 

         „2. вид на поставянето (IH – при поставяне на сперматозоиди от партньора, ID  - при  

поставяне на непартньорски сперматозоиди, ET – при поставяне на зиготи от партньорски 

гамети, ETO – при поставяне на зиготи с донорска яйцеклетка, ETS – при поставяне на 

зиготи, оплодени с донорски сперматозоиди, ETSO – при поставяне на зиготи с донорска 

яйцеклетка и донорски сперматозоиди, FET – при поставяне на замразени зиготи от 

партньорски гамети, FETO – при поставяне на замразени зиготи с донорска яйцеклетка, 

FETS – при поставяне на замразени зиготи, оплодени с донорски сперматозоиди, FETOS – 

при поставяне на замразени зиготи с донорска яйцеклетка и донорски сперматозоиди).“ 

3. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4. 

 

§ 14. В чл. 50 се създава ал. 3: 

„(3) Уникалният идентификационен номер на лечебното заведение не се променя при 

издаване на ново разрешение на същото лечебно заведение съгласно чл. 131, ал. 1 от Закона 

за здравето“. 

 

§ 15. В чл. 64 ал. 5 се отменя. 

 

§ 16. Член 66 се изменя така: 
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„Чл. 66. (1) Лечебните заведения подават годишен доклад за безопасност до 31 

януари на следващата година - за дейността им по асистирана репродукция, както и за 

дейностите по осигуряване, използване и съхраняване на човешки яйцеклетки, 

сперматозоиди и зиготи, осъществени през предходната календарна година. 

(2) Докладът по ал. 1 се изготвя по образец (приложение № 8) и се придружава от 

писмо, съдържащо информацията по приложение № 9.“ 

 

§ 17. В чл. 68, ал. 3 думите „2 месеца след изтичането на всяка календарна година в 

ИАТ периодичен“ се заменят с „31 януари на следващата година в ИАТ годишен“. 

 

§ 18. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създава т. 34: 

„34. „Яйчников (овариален) хиперстимулационен синдром“ е състояние на ексцесивно 

повишен отговор от страна на яйчниците към хормоналната стимулация, съпроводен с 

различни по тежест системни прояви (повишена съдова пропускливост, хемоконцентрация, 

асцит/хидроторакс/перикарден излив, електролитни и биохимични промени в кръвта, 

тромбоемболия, полиорганна недостатъчност и смърт), налагащи хоспитализация и 

интензивна терапия и отговарящи на критериите за СНР.“ 

 

§ 19. В Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В Раздел IV се създава точка 5.21: 

„5.21 периодът между две дарявания на овоцити да бъде по - кратък от 4 /четири/ 

месеца“. 

2. В Раздел VI точка 8.3.7 се изменя така: 

„8.3.7. жени след менопауза, с изключение на такива с преждевременна менопауза 

(преждевременна яйчникова недостатъчност или след двустранна овариектомия, 

изразяващи се с клиниката на хипергонадотропен хипогонадизъм).  

 

§ 20. Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1 т. 2 се изменя така: 

„Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 2 

Годишен отчет за дейности по асистирана репродукция за 20… г. 

 (изписва се, когато отчетът се изготвя от лечебно заведение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето) 

Обобщен отчет за дейности по асистирана репродукция за 20… г. 
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(изписва се, когато отчетът се изготвя от Изпълнителната агенция по трансплантация) 

Наименование на лечебното заведение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето:  

АРТ (Асистирани 

репродуктивни технологии) - с 

партньорско даряване 

Тип на лечението 
ОБЩО 

АРТ  IUI IVF ICSI FET (1) друго 

Брой на лекуваните двойки             

Брой на извършените цикли 

(започва се с намерение за 

лечение) 

            

 - пресни цикли (2)             

 - замразени цикли (2)             

Брой на циклите с IUI / 

пункция на фоликули за IVF, 

ICSI / размразявания (за FET) 

            

Брой на взетите яйцеклетки             

Брой на 

оплодени/инжектирани 

яйцеклетки 

            

Брой на замразените 

яйцеклетки по време на IVF 

или ICSI 

            

Брой на ембрионите (или 

зиготите (3)) пресни или 

размразени (за FET) 

            

Брой на замразените ембриони 

(или зиготи) 
            

Брой ембриотрансфери             

Брой на трансферираните 

ембриони (или зиготи) 
            

Брой на клинични 

бременности (4) 
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Брой ембриоредукции             

Брой на живорaждания 

(раждания след 26 г.с.) 
            

Брой на  родените бебетата             

Брой раждания на едно здраво 

дете 
            

Брой раждания на близнаци             

Брой раждания на повече от 

два плода 
            

Брой раждания на плод с 

вродени малформации или 

заболявания 

            

Следва да се посочи вид на 

малформацията/заболяването с 

код по МКБ-Х 

            

Общият брой на замразените 

яйцеклетки, който се 

съхраняват към 31.12 (24:00 ч.) 

            

Общият брой на замразените 

ембриони/зиготи, който се 

съхраняват към 31.12 (24:00 ч.) 

            

       

Дейности - непартньорско даряване сперматозоиди яйцеклетки 
ембриони / 

зиготи 

Брой на донори (хора с действителното 

даряване)       

Брой на даренията (взети 

сперматозоиди/яйцеклетки)     
  

Брой на дарените яйцеклетки, 

ембриони, зиготи 
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Брой на сперматозоидни сламки, 

яйцеклетки, ембриони/зиготи, 

разпространени в чужда страна        

В рамките на ЕС       

Извън ЕС        

Брой на сперматозоидни сламки, 

яйцеклетки, ембриони/зиготи, 

получени от чужда държава        

В рамките на ЕС       

Извън ЕС        

Брой на сперматозоидни сламки, 

яйцеклетки, ембриони/зиготи, 

разпостранени в други лечебни 

заведения от България       

Брой на сперматозоидни сламки, 

яйцеклетки, ембриони/зиготи, 

получени от други лечебни заведения 

от България       

       

АРТ с непартньорско даряване 

- сперматозоиди 
Тип на лечението 

ОБЩО 

АРТ  IUI IVF ICSI FET (1) друго 

Брой на лекуваните двойки             

Брой на извършените цикли 

(започва се с намерение за 

лечение) 

            

 - пресни цикли (2)             

 - замразени цикли (2)             

Брой на циклите с IUI / 

пункция на фоликули за IVF, 

ICSI / размразявания (за FET) 

            

Брой на събраните яйцеклетки             
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Брой на 

оплодени/инжектирани 

яйцеклетки 

            

Брой на замразените 

яйцеклетки по време на IVF 

или ICSI 

            

Брой на ембрионите (или 

зиготите(3)) пресни или 

размразени (за FET) 

            

Брой на замразените ембриони 

(или зиготи) 
            

Брой на трансферите на 

ембриони (или зиготи)(ET) 
            

Брой на трансферираните 

ембриони (или зиготи) 
            

Брой на клинични 

бременности (4) 
            

Брой ембриоредукции             

Брой на живорaждания 

(раждания след 26 г.с.) 
            

Брой на  родените бебетата             

Брой раждания на едно здраво 

дете 
            

Брой раждания на близнаци             

Брой раждания на повече от 

два плода 
            

Брой раждания на плод с 

вродени малформации или 

заболявания 

            

Следва да се посочи вид на 

малформацията/заболяването с 

код по МКБ-Х 
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Общият брой на замразените 

яйцеклетки, който се 

съхраняват към 31.12 (24:00 ч.) 

            

Общият брой на замразените 

ембриони/зиготи, който се 

съхраняват към 31.12 (24:00 ч.) 

            

       

АРТ с непартньорско даряване 

- яйцеклетки 
IVF ICSI FET друго ОБЩО 

Брой на реципиентските цикли 

с IVF или ICSI или FET  
          

Общият брой на взетите 

яйцеклетки 
          

Брой на инсеминираните / 

инжектирани яйцеклетки 
          

Брой на ембрионите (или 

зиготите(3)) пресни или 

размразени (за FET) 

          

Брой на замразените ембриони 

(или зиготи) 
          

Брой на трансферите на 

ембриони (или зиготи)(ET) 
          

Брой на трансферираните 

ембриони (или зиготи) 
          

Брой на клинични 

бременности 
          

Брой ембриоредукции             

Брой на живорaждания 

(раждания след 26 г.с.) 
            

Брой на  родените бебетата             

Брой раждания на едно здраво 

дете 
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Брой раждания на близнаци             

Брой раждания на повече от 

два плода 
          

Брой раждания на плод с 

вродени малформации или 

заболявания 

            

Следва да се посочи вид на 

малформацията/заболяването с 

код по МКБ-Х 

          

Общият брой на замразените 

ембриони/зиготи, който се 

съхраняват към 31.12 (24:00 ч.) 

          

       

АРТ с непартньорско даряване 

- яйцеклетки и сперматозоиди 
IVF ICSI FET друго ОБЩО 

Брой на реципиентските цикли 

с IVF или ICSI или FET  
          

Общият брой на взетите 

яйцеклетки 
          

Брой на инсеминираните / 

инжектирани яйцеклетки 
          

Брой на ембрионите (или 

зиготите (3) пресни или 

размразени (за FET) 

          

Брой на замразените 

ембрионите (или зиготите) 
          

Брой на трансферите на 

ембриони (или зиготи)(ET) 
          

Брой на трансферираните 

ембриони (или зиготи) 
          

Брой на клинични 

бременности 
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Брой ембриоредукции             

Брой на живорaждания 

(раждания след 26 г.с.) 
            

Брой на  родените бебетата             

Брой раждания на едно здраво 

дете 
            

Брой раждания на близнаци             

Брой раждания на повече от 

два плода 
          

Брой раждания на плод с 

вродени малформации или 

заболявания 

            

Следва да се посочи вид на 

малформацията/заболяването с 

код по МКБ-Х 

          

Общият брой на замразените 

ембриони/зиготи, който се 

съхраняват към 31.12 (24:00 ч.) 

          

         (1) FET: Ембриотрансфер на размразени ембриони, криоконсервирани при 

предходни цикли. 

         (2) Пресни цикли и замразени цикли: 'пресни цикли' се отнася за ин витро процедури 

с некриоконсервирани овоцити/зиготи/ембриони; 'замразени цикли' се отнася за ин витро 

процедури с криокосервирани и размразени овоцити и/или зиготи/ембриони. 

         (3) В случай на замразяване на зиготата. 

         (4) Бременност се диагностицира чрез ултразвукова визуализация на един или повече 

гестационни сака или на окончателни клинични признаци на бременност. Тя включва и 

извънматочна бременност.  

         Забележка: Няколко гестационни сака, се броят като една клинична бременност.“ 

 

§ 21. В Приложение № 5 към чл. 65, ал. 1, в т. 5 думите „според номенклатурата в 

раздел II, от т. 8.4.8.1 до 8.4.8.8“ се заличават. 
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§ 22. В Приложение № 7 към чл. 65, ал. 2, в т. 7 думите „според номенклатурата в 

раздел II, от т. 8.4.8.1 до 8.4.8.8 и причинно-следствена връзка (ако е установена такава)“ се 

заличават. 

 

§ 23. В Приложение № 8 към чл. 66, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В наименованието думата „периодичен“ се заменя с „годишен“. 

2. На ред първи в колона първа думата „периодичния“ се заменя с „годишния“. 

3. На ред с пореден № 2, в колона втора в края се добавя „(вкл. случаи на тежък 

овариален хипестимулационен синдром)“. 

 

§ 24. В приложение № 9 към чл. 66, ал. 2, в наименованието думата „периодичен“ се 

заменя с „годишен“. 

 

§ 25. В Приложение № 11 към чл. 68, ал. 3 се правят следните изменения: 

1. В наименованието думата „периодичен“ се заменя с „годишен“. 

2. На ред първи в колона първа думата „периодичния“ се заменя с „годишния“. 

3. В забележката думата „периодичен“ се заменя с „годишен“. 

 

 

Д- Р ПЕТЪР МОСКОВ, 

Министър  

 

 

 
  


