
 

С П Р А В К А 

 

за отразяване на становищата, получени при общественото обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на 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.  

 

№ Ведомство Предложения Приема се/ 

не се приема 

Мотиви 

 

1 Изпълнителна агенция 

по трансплантация 
В частта „Преходни и заключителни разпоредби“, в §  18  

на Наредба №28/2007 за дейности по асистирана 

репродукция: 

В т.1 , чл.44 се предлага следния текст:  

„1. данни партньорските донори на сперматозоиди и 

яйцеклетки:  

а) трите имена, ЕГН, телефон за връзка, уникален 

идентификационен номер; 

б) вид репродуктивни клетки; 

в) вид на даряването;  

г) само първата част от ЕЕК на изпратените 

репродуктивни клетки, ако е приложимо: „идентификация 

дарение“ (21 символа) 

д) пълен ЕЕК на получените репродуктивни клетки, ако е 

приложимо“ 

Приема се 

частично 

 

1.Не е отразено предложението 

в т. 1 да се допълни че при 

партньорски донори на 

сперматозоиди и яйцеклетки се 

формира пълен единен 

европейски код, тъй като 

Директива (ЕС) 2015/565 

изрично изключва прилагането 

на този код при парньорско 

даряване на репродуктивни 

клетки (чл. 1, т. 3)  

 

В чл.44, новосъздадена т.2 се предлага следния текст: 

„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). 

е) ЕЕК на изпратените репродуктивни клетки, ако е 

приложимо“ 

Приема се 
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Досегашната т.2 става т.3. и се предлага следния текст: 

„3. данни за репродуктивните клетки: 

а) уникален идентификационен номер; 

б) вид клетки; 

в) вид на даряването;  

г) уникален идентификационен номер на реципиента; 

д) ЕЕК на изпратените репродуктивни клетки, ако е 

приложимо“   

Приема се 

 

 

Досегашната т.3 става т.4. и се предлага следния текст:  

„4. данни за реципиента:  

а) трите имена, ЕГН, телефон за връзка, уникален 

идентификационен номер; 

б) вид клетки; 

в) вид на даряването. 

г) ЕЕК на изпратените репродуктивни клетки, ако е 

приложимо“   

Приема се  

В новосъздадения чл. 48а, ал. 3, т 4: 

Предлага се „„неотложна необходимост“ да се замени с 

„еднократен внос“, базирано на дефиницията от 

Директива (ЕС) 2015/566: „Ситуации, при които дадено 

лице или лица имат или са имали тъкани и клетки, 

съхранявани в трета държава за бъдеща употреба, по 

специално при даряване на репродуктивни клетки от 

партньор, при автоложно даряване или даряване, 

предназначено за близки роднини, а впоследствие лицето 

или лицата желаят тези тъкани и клетки да бъдат внесени 

в ЕС от тяхно име. Този внос на специфичен вид тъкани и 

клетки по принцип не следва да се извършва повече от 

веднъж, за който и да било реципиент и не следва да 

включва тъкани или клетки за трети страни.  

Предлага се дефиницията  да се постави в Наредба 

№22/2007. 

Забележка: в английския текст от дефиницията от 

Директивата смисълът на текста „не следва да включва 

тъкани или клетки за трети страни“ е трета страна като 

Не се приема Разпоредбата следва да не се 

променя, тъй като евентуално 

приемане на предложението на 

Изпълнителната агенция по 

трансплантация би довело до 

непълно транспониране на 

Директива (ЕС) 2015/565. 

Директивата изрично изключва 

прилагането на единен 

европейски код при неотложна 

необходимост, поради което 

това изключение следва да се 

разпише в наредбата. 

Регламентацията на вноса на 

репродуктивни клетки е 

предмет на друга наредба а 

именно Наредба № 8/2014 г. за 

условията и реда за внос, износ 

и обмен на органи, тъкани и 
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друг субект, а не в смисъл на трета държава)“.   клетки. 

В Приложение №1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 на Наредба 

№28/2007: 

ИАТ счита, че не е необходима корекция в Раздел II  

т.9.8.12  

 

Не се приема Промяната има прецизиращ 

характер и е свързана с  

необходимостта от уточняване 

на термина „едно и също 

лечебно заведение“ с оглед 

изискванията на чл. 1, т. 1 от 

Директива (ЕС) 2015/565. 

Според тази разпоредба на 

директивата е необходимо 

държавите членки да дефинират 

какво е съдържанието на „в 

рамките на един и същ център. 

Приемането на предложението 

за отпадане на промяната в т. 

9.8.12. от Раздел II на 

Приложението № 1 към чл. 1, 

ал. 1, т. 1 на наредбата би 

довело до непълно 

транспониране на директивата 

по отношение на изискванията 

към лечебните заведения, 

осъществяващи асистирана 

репродукция. 

В Приложение №1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 на Наредба 

№28/2007: 

Предлагат се следните промени в Раздел IX: 

 аа) да се премахнат промените в точката, тъй като 

информацията е само за донора. 

Предлага се в точка 3.6.1. и в т. 3.6.2 да се добави „ЕЕК на 

репродуктивните клетки“. 

Приема се  

В Приложение №3 към чл. 62, ал. 3 на Наредба №28/2007: 

В част А „за Сериозни нежелани реакции“(СНР): 

бб) да се премахне точката, тъй като става дума за донор/ 

Приема се  
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реципиент, а не за репродуктивни клетки. ЕЕК на 

репродуктивните клетки, ако е приложим, да  се добави в 

„Други данни, имащи отношение“. 

В част Б „ за Сериозни инциденти“ (СИ): 

бб) да се премахне текста. В „Други данни, имащи  

отношение“, да седобави УИН на репродуктивните 

клетки и ЕЕК, ако е приложимо“. 

В Приложение №4, към чл. 65, ал. 1 на Наредба №28/2007 

се предлага: 

В част А „за Сериозни нежелани реакции“(СНР): 

бб) да се премахне точката, тъй като става дума за донор/ 

реципиент, а не за репродуктивни клетки. ЕЕК на 

репродуктивните клетки, ако е приложим, да се добави в 

„Други данни,имащи отношение“ 

В част Б „ за Сериозни инциденти“ (СИ): 

бб) да се премахне текста. В „ Други данни, имащи  

отношение“, да се добави „УИН на репродуктивните 

клетки и ЕЕК, ако е приложимо“. 

Приема се  

В Приложение №6 към чл. 65, ал. 2 на Наредба №28/2007: 

Предлага се: 

В част А „за Сериозни нежелани реакции“(СНР): 

бб) да се премахне точката, тъй като става дума за донор/ 

реципиент, а не за репродуктивни клетки. ЕЕК на 

репродуктивните клетки, да се добави във „данни за СНР-  

вид замесени клетки/тъкани“. Да се добави и „УИН на 

репродуктивните клетки и ЕЕК,  ако е приложимо“ 

В част Б „ за Сериозни инциденти“ (СИ): 

    в т. бб) да се добави още един нов ред  

                   УИН на клетките, ЕЕК, ако е приложимо“   

Приема се  

Предлага се „да се вземат предвид предложените от ИАТ 

промени в Наредба № 28/2007г. за дейности по 

асистирана репродукция. Проектът на същата наредба бе  

качен на сайта на Министерство на Здравеопазването за 

обсъждане  на  04.07.2016г., с предложените от работна 

Не се приема 

 

 

 

 

Публикуваният на 20.01.2017 г. 

за обществено обсъждане на 

Интернет страницата на МЗ и на 

Портала за обществени 

консултации проект на наредба 
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група към МЗ промени, но и до момента не е влязла    в 

сила.“ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

има за цел да въведе в 

българското законодателство 

изискванията на Директива (ЕС) 

2015/565 и (ЕС) 2015/566, за 

което са изложени и подборни 

мотиви. Други промени в 

Наредба № 28/2007 г., които не 

са свързани с въвеждане на 

европейското право, не следва 

да се правят в настоящата 

процедура по издаване на 

нормативен акт, тъй като не е 

налице подробно и детайлно 

мотивиране на необходимостта 

от приемане на такива. Това би 

могло да създаде съмнение, 

дали са спазени изискванията на 

чл. 26 от Закона за 

нормативните актове, които 

императивно регламентират, че 

нормативните актове се издават 

при зачитане на принципите на 

необходимост, обоснованост, 

предвидимост, откритост, 

съгласуваност, субсидиарност, 

пропорционалност и 

стабилност. 

 


