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С П Р А В К А 

 

за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на  

проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за 

асистирана репродукция 
 

№ Участник в 

общественото 

обсъждане 

Предложение/ Мнение Приема/не 

приема/ 

предложени

ето 

Мотиви 

 

1.  Д-р Мария 

Георгиева 

директор на 

Център за 

асистирана 

репродукция – вх. 

№ 74-00-433 от 

20.11.2017 г. 

1. Числеността да бъде увеличена от 5 на 7 щатни 

бройки предвид разписаните допълнителни 

дейности на Центъра за асистирана репродукция 

(ЦАР). 

 

 

Приема се  Направеното предложение касае проекта на 

Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на  Постановление № 

25 на МС от 9.02.2009 г. за създаване на Център 

за асистирана репродукция.  

Добавянето на нови дейности – допълнителен 

опит на свеж ембриотрансфер и 4 размразени 

ембриотрансфери, разширяването на 

показанията за финансиране на дейности по 

асистирана репродукция от Центъра за 

асистирана репродукция (при онкоболни жени, 

при генетични и хромозомни заболявания и 

опити на естествен цикъл при жени с 

противопоказания за стимулация на 

яйчниковата функция), по-голямата честота на 

провеждане на заседанията на Комисията за 

разглеждане на заявленията с цел намаляване 

периода на чакане за одобрение, обуславят 

значително нарастване обема на дейност на 

Центъра. В тази връзка за да се постигне 

оптимална организация на работата, в 

съчетание с прецизност и качество, е 

необходимо увеличение на щата на Центъра с 

две бройки, с които да се осигурят 

допълнителни специалисти със икономическо 

образование, необходими в съответствие на 
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основната дейност на центъра – финансиране 

на дейностите по асистирана репродукция. 

2. В чл. 31, ал. 1, т. 1, буква „г“ да се направи 

следното допълнение: 

 „г) за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 4 - данни за 

безплодие в период най-малко две години, лекувано 

чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани 

минимум четири цикъла с вътрематочни 

инсеминации (IUI), с един и същи партньор;“ 

Приема се  Цитираната т. 4 от чл. 26, касае безплодието с 

неизяснена чрез конвенционалните методи 

етиология, като индикация за финансиране на 

дейностите по асистирана репродукция. 

Съгласно чл. 31, ал. 1, т. 1, буква „г“ 

безплодието се определя като такова с 

неизяснена етиология при данни за него в 

период най-малко две години, лекувано чрез 

конвенционални методи, вкл. с реализирани 

минимум четири цикъла с вътрематочни 

инсеминации (IUI). 

Предвид обстоятелството, че причините за 

безплодието в случая не са ясни, а 

следователно не е ясно каква е и при кой от 

двамата е причината за безплодието, е 

целесъобразно да се добави условието „с един 

и същи партньор“, тъй като при други 

обстоятелства (друг партньор) е съществува 

вероятност да не е налице безплодие. 

3. Вписването на партидния/серийния номер на 

лекарствените продукти във фактурата, съгласно 

чл. 40, ал. 2, т. 2, буква „в“, да отпадне и това 

изискване да остане само за протокола съгласно 

приложение № 8 - чл. 40, ал. 2, т. 2, буква „б“. 

Не се 

приема 

Фактурата е финансов документ, в който 

идентифицирането на приложените 

лекарствени продукти по партидния и 

серийния номер е важно условие за 

проследяване на  съответствието между 

отделните отчетни документи, 

удостоверяващи извършените дейности и 

използваните лекарствени продукти по вид, 

количество и цени при едно и също лице. 

4. В чл. 42, ал. 1, т. 1 да се направи следното 

изменение: 

1. в тридневен тридесетдневен срок от 

постъпване на документите по чл. 40, ал. 2, т. 2 

директорът на центъра ги предоставя на 

Приема се  Предложението касае втория етап от 

заплащането (отложеното плащане) на 

дейностите по асистирана репродукция от 

ЦАР, което се извършва след тяхното 

приключване. 
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членовете на комисията, придружени със 

становище на главния счетоводител на центъра 

или друго лице с икономическо образование от 

администрацията на центъра по финансовата 

документация, както и становище на лице с 

медицинско образование от администрацията на 

центъра; 

Предвид новия текст на чл. 35, ал. 5, съгласно 

който на всяко заседание комисията определя 

датата на следващото такова, но не по-късно от 

един месец от предходното, като на него се 

разглеждат всички заявления, постъпили след 

предходното заседание, целесъобразно е 

срокът в текста да се промени. 

5. Думите „главен счетоводител“ в чл. 42, ал. 1, т. 

1 да се заменят с думите „лицето, което има право 

да съставя годишен финансов отчет“. 

Приема се 

по принцип 

 

6. В чл. 42, ал. 1, т. 3 да се допълни текста както 

следва: 

„3. в срок до 7 дни от предоставяне на 

документите на заседанието за съответния 

месец комисията разглежда документацията и 

взема решение, което съдържа:“ 

Приема се 

по принцип 

 

 

7. В приложение № 1 към чл. 5, т. 6 и чл. 7, т. 10 

се предлага следното допълнение на текста на 

буква „д“: 

„д) брой и относителен дял на клиничните 

бременности (според критериите: наличие на 

плоден сак със сърдечна дейност в матката, 

видим чрез трансвагинална ехография, или 

реализирана извънматочна бременност) при 

ембриотрансфер на свежи или размразени 

ембриони);“ 

Приема се  

8. В приложение № 1 към чл. 5, т. 6 и чл. 7, т. 10 

се предлага в текста на букви „в“, „г“, „д“, „е“, „ж“ 

и „з“ да се уточни как се определя относителен дял 

на бременности, раждания, родени деца – 

относителен дял от какво, за коя година в 

различните точки 1, 5, 6 на част 1 от приложението. 

Приема се 

 

 

В приложение № 1 към чл. 5, т. 6 и чл. 7, т. 10 

са отразени съответните допълнения и 

пояснение. 

9. Предлага се успеваемостта на процедурите на 

спонтанен цикъл и на размразени ембриони да се 

Не се 

приема 

Предвид обстоятелството, че процедурите на 

спонтанен цикъл се добавят в проекта на 

нормативния акт за финансиране от Центъра за 
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изчисляват самостоятелно, извън успеваемостта на 

останалите процедури.  

асистирана репродукция, целесъобразно е да се 

оценява ефективността и на тази дейност с 

оглед целесъобразното използване на 

публичния финансов ресурс. 

Същото се отнася и за ембриотрансферите на 

размразени ембриони, още повече че 

становището на специалистите по асистирана 

репродукция, участвали в изготвянето на 

промените в нормативния акт, е че те са със 

съизмерима успеваемост спрямо 

ембриотрансферите на свежи ембрион 

(отразено и в мотивите към проекта). по тази 

причина не е целесъобразно изключването им 

при изчисляване на успеваемостта на 

лечебните заведения. 

10. В Приложение № 1, в част 3 да се добави 

колона за вписване на информация по процедура за 

четвърти опит. 

Приема се  

2. 2  Член 

кореспондент, 

професор д-р 

Драга Иванова 

Тончева, 

национален 

консултант по 

медицинска 

генетика – вх. № 

74-00-342 от 

12.09.2017 г. 

 

(Предложението е 

направено в 

периода на 

обществено 

обсъждане на 

проекта на 

Да се поеме финансирането от Центъра за 

асистирана репродукция на предимплантационна 

генетична диагноза (ПГД) при семейства с доказан 

генетичен проблем. Предложените показания за 

ПГД са следните: 

а) семейства, в които единият или двамата 

родители имат хромозомни мутации 

(транслокации, инверсии, мозаицизъм). 

В България годишно се диагностицират около 40 

двойки с различни хромозомни аномалии.  

Носителят обикновено е здрав, но определен 

процент от половите му клетки е с различни 

хромозомни дисбаланси. Те имат ниска 

оплодителна способност, водят до липса на 

имплантация, аборти или до раждане на деца с 

хромозомни болести. При носителство на 

хромозомна мутация рискът от аборт за всяка 

Приема се 

частично 

Приема се за целесъобразно да се финансират 

дейности по асистирана репродукция при лица 

моногенно генетично заболяване или доказана 

балансирана хромозомна мутация при поне 

един от партньорите, което ще се удостоверява 

с медицинска документация. При тези двойки 

ще се финансират процедури на оплождане 

извън тялото на жената, като се подбират 

яйцеклетки и сперматозоиди, които не са 

носители на доказания генетичен или 

хромозомен дефект. Ще се финансира и 

трансферът на получения при оплождането 

ембрион.  

Целта на включването на тази нова индикация 

е да се намали рискът от раждане на деца с 

генетични проблеми, да се намали рискът от 

загуба на бременност, както и да се скъси 

времето за постигане на бременност. 
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Постановление на 

Министерския 

съвет за изменение 

и допълнение на 

Постановление № 

25 от 2009 г. за 

създаване на 

Център за 

асистирана 

репродукция) 

следваща бременност е висок и варира в 

зависимост от нейния тип. 

При тези пациенти ПГД скъсява времето за 

постигане на бременност, намалява риска от загуба 

на бременността и елиминира риска за раждане на 

увредени деца с хромозони болести. 

б) семейства, в които единият или двамата 

родители е носител на моногенен дефект за 

заболявания с различен тип на наследяване: 

автозомно-рецесивно, автозомно-доминантно, Х-

свързано унаследяване (полово-свързано), 

наследствени ракови синдроми (герминативна 

мутация). 

Приблизителният брой на семействата за 

пренатална диагностика на моногенно заболяване 

годишно е около 30 двойки. Очаква се 

приблизително същият брой или по-малко да имат 

нужда от ПГД. 

в) семейства с родено дете, страдащо от 

заболяване, изискващо терапия със стволови 

клетки от HLA-подходящ донор (костно-мозъчна 

трансплантация за лечение напр. на бета-

таласемия или някои левкози). 

При тези семейства е възможно провеждането на 

ин витро оплождане и HLA-типизиране на 

ембриони с цел подбор на HLA-съвместими 

ембриони с болното дете. 

Мотивите за предложението са следните: 

Предимплантационната генетична диагностика 

при семейства с доказана генетична аномалия са 

пряко свързани със съкращаване на времето за 

постигане на бременност при ин витро процедури, 

намаляване на риска от загуба на бременността и 

предотвратяване на раждането на деца с генетични 

болести. 



6 
 

ПГД е високо върхова технология, която се 

състои от биопсия на една или няколко клетки от 

ембриона, изолиране на ДНК и генетичен анализ. 

Рискът за увреждане на ембрионите при ПГД е 

много нисък под 0,5%. 

Провеждането на ПГД е оправдано за тежки 

заболявания при липса на ефективна терапия. В 

случаите, когато със сигурност се знае, че 

заболяването води до мъртвораждане или до 

летален изход в ранна детска възраст, нуждата от 

ПГД е очевидна. Също така провеждането на ПГД 

има смисъл и при заболявания с по-голяма 

продължителност на живота, но с нелечими тежки, 

множествени, често прогресиращи физически 

и/или умствени увреждания като напр. синдром на 

Даун, мускулна дистрофия и множество 

малформативни синдроми. 

Обикновено се касае за редки генетични болести 

(РБ), представляващи живото-застрашаващи или 

хронични инвалидизиращи заболявания без 

ефективна или със скъпоструваща терапия. 

Тяхната честота е 1 на 2500 души, но заедно се 

превръщат в сериозен проблем, тъй като засягат 

между 6 и 8 % от хората през живота им. РБ са 

тежък проблем за болния, неговото семейство, 

близки и обществото като цяло и представляват 

съществена финансова тежест за системата на 

здравеопазването. 

ПГД е метод за много ранна генетична диагноза 

на ин-витро ембриони преди трансфера им в 

матката и реализиране на бременност. Той е 

индициран в семейства, в които единият или 

двамата родители са носители на доказана 

генетична аномалия. ПГД е много по-добър 

превантивен метод от инвазивната пренатална 

диагноза (хорионбиопсия, амниоцентеза), тъй като 
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се трансферират само здрави ембриони и не се 

налага последващо прекъсване на бременността по 

медицински показания, свързано със здравен риск 

и психотравма. 

3.  Фондация „Искам 

бебе“, с подкрепа 

на Фондация 

„Една от 8“ и 

Движение за 

национална кауза 

– вх. № 32-Ф-97 от 

27.09.2017 г. 

(Предложенията са 

направени в 

периода на 

обществено 

обсъждане на 

проекта на 

Постановление на 

Министерския 

съвет за изменение 

и допълнение на 

Постановление № 

25 от 2009 г. за 

създаване на 

Център за 

асистирана 

репродукция) 

1. Да се поеме финансирането на замразяване на 

яйцеклетки на онкоболни жени, на които предстои 

химиотерапия, с цел запазване на фертилитета им. 

За целта да се има предвид подписания Консенсус, 

изработен и приет от специалисти в областта на 

АРТ, онкологията, държавни експерти.  

 

2. Специалистите по АРТ да имат възможност 

(съобразена с медицинското състояние на жената) 

да предложат до 3 инвитро опита на естествен 

цикъл, вместо един стимулиран. Това 

предложение е свързано с факта, че голяма част от 

жените се обръщат за финансова помощ към 

„Искам бебе“ именно за финансиране на ин витро 

опит на естествен цикъл, тъй кат медицинското им 

състояние не предполага стимулиран опит. 

Съответно пациентите са принудени сами да 

търсят финансиране, което е често пъти непосилно 

за тях. 

Приема се  

 

 

 

 

 

 

 

Приема се  

 

4.  Д-р Ангел 

Ставрев, 

„УСБАЛАГ 

Селена“ ООД гр. 

Пловдив 

Центърът за асистирана репродукция да сключва 

договори с лечебни заведения, осъществяващи 

дейности по асистирана репродукция само ако те 

имат 25% доказани клинични бременности с 

декларация от пациента и ехографска снимка и/или 

18 живородени деца на 100 случая, финансирани от 

ЦАР. Това ще осигури възможност на повече жени 

да забременеят своевременно, като същевременно 

Приема се 

частично 

От данните за изпълнението на двата 

показателя, определени като критерии за 

сключване на договор с центъра за асистирана 

репродукция – относителен дял на циклите, 

при които са постигнати клинични 

бременности със сърдечна дейност и на 

циклите, при които има родени деца от общия 

брой финансирани от Центъра цикли, изразена 
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ще даде възможност за по-рационално използване 

на публичните средства от ЦАР, като 

икономическият ефект ще бъде по-голям от 2 млн. 

лева годишно  

тенденция за нарастване на стойността през 

годините показва първият показател.  

От постигнати 29% клинични бременности 

със сърдечна дейност през 2009 г., през 2016 г. 

този относителен дял нараства на 41%.  

По отношение на втория показател 

(постигнати раждания) данните показват 

вариабилност през годините и не показват 

такава категоричност на нарастване.  

По тази причина се приема първата част на 

предложението по отношение на циклите, при 

които са постигнати клинични бременности 

със сърдечна дейност и не се приема втората 

част на предложението по отношение на 

циклите, при които има родени деца. 

 
 

ХРИСТИНА ГЕТОВА 

и.д. главен секретар 
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