
 

                                                МОТИВИ 

Причини, които налагат приемането на нормативния акт: 

С Решение № 27 на Министерския съвет от 21 януари 2016 година бе приет План за 

действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в 

Европейския съюз. С оглед прилагането на европейското право в националното ни 

законодателство, в Плана за действие през 2016 г. облигатно е залегнало 

транспонирането на изискванията на Директива (ЕС) 2015/565 на Комисията от 8 април 

2015 година за изменение на Директива 2006/86/ЕО по отношение на някои технически 

изисквания за кодирането на човешки тъкани и клетки, с което се улеснява 

проследяването на всички тъкани и клетки от донора до реципиента и обратно и на 

Директива (ЕС) 2015/566 на Комисията от 8 април 2015 година за прилагане на 

Директива 2004/23/ЕО по отношение на процедурите за контрол на спазването на 

еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки, 

директивата обхваща вноса и установява процедури за гарантиране, че тъкани и клетки, 

внесени от трети страни, отговарят на същите стандарти за безопасност и качество, 

като тези, закупени, преработени и разпространени в ЕС. 

Министерство на здравеопазването счита, че тези директиви трябва бъдат 

въведени в националното ни законодателство с промени в Наредба № 22 от 2007 г. за 

условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, 

присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и 

клетки за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения. С промените се 

въвежда понятието „единен европейски код“ и неговото легално определение. Чрез 

въвеждането му се осъществява пълна проследимост на движението на тъкани и клетки 

и медицински продукти, произвеждани от тях, между лечебните заведения в страната, 

както и между държавите-членки на ЕС и в трети страни. 

В преходните и заключителни разпоредби на Проекта за изменение и 

допълнение на Наредба № 22 от 2007 г. се въвеждат промени в свързани текстове и на 

следните подзаконови нормативни актове, които третират една и съща материя: 

1. Наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за 

трансплантация на органи, тъкани и клетки; 

2. Наредба № 10 от 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, 

докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и 



сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на органите, 

тъканите и клетките. 

3. Наредба № 21 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в 

регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване 

и ползване на информацията; 

4. Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция. 

 

Цели, които нормативният акт си поставя: 

Основна цел на изменените подзаконови нормативни актове е гарантиране 

проследимостта на човешките тъкани и клетки в хода на целия процес - от даряването и 

доставянето до употребата при човека, и/или тяхното унищожаване, и/или 

нотификацията на възникнали сериозни нежелани реакции или инциденти. Тази 

проследимост ще бъде осигурена, както чрез кодиране на тъканите и клетките, така и 

чрез допълнителна информация в придружаващата документация. С цел улесняване 

проследимостта е необходимо да се създаде уникален идентификатор, който се прилага 

за тъкани и клетки, разпространявани в ЕС-„Единен европейски код“ и който 

предоставя информация за главните характеристики и свойства на тъканите и клетките.  

С оглед осигуряване еднакво прилагане на Единния европейски код в целия ЕС 

следва да се определят задълженията на компетентните органи на държавите членки и 

на лечебните заведения за работа с тъкани и клетки по отношение на прилагането на 

Единния европейски код. 

С транспонирането на Директива /ЕС/ 2015/565 на Комисията  ще се 

хармонизира форматът на  Единния европейски код (до сега държавите членки на ЕО 

използваха национални такива), за да се улесни прилагането му от лечебните заведения, 

като в същото време се позволява известна самостоятелност за тях да продължат да 

ползват съществуващите кодове. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба  

Не са необходими финансови и/или други средства за прилагането на 

гореспоменатите подзаконови нормативни актове, тъй като потребителите в цялата 

верига не трябва да разходват такива, а именно: 

От страна на лечебните заведения за работа с тъкани: входовете за достъп до 

„указателя на ЕС на лечебните заведения за работа с тъкани“ и „указателя на ЕС на 



продукти от тъкани и клетки“ са напълно безплатни. Те са създадени и поддържани от 

ЕК. 

От страна на компетентния орган: входът за достъп до „указателя на ЕС на 

лечебните заведения за работа с тъкани“ за попълване на данни и нанасяне на корекции 

в тях от компетентния орган (ИАТ) е напълно безплатен.  

 От страна на донора или реципиента: тази потребителска част от веригата 

въобще не е засегната от измененията в цитираните подзаконови нормативни актове.  

Очаквани резултати:  

Повишена ефективност в бързата интерпретация на обмяна на данни и 

своевременно осъществяване на корективни действия (ако е необходимо), в резултат на 

хармонизирането на формата на  Единния европейски код, между държавите-членки на 

ЕС.  

Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:  

Горецитираните предложени за промяна подзаконови нормативни актове, пълно 

и цялостно прилагат в националното ни законодателство разпоредбите на релевантните 

директиви.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


