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1. Дефиниране на проблема:  

Изготвянето на проект на Постановление за изменение и допълнение на 

Постановление № 25 на МС от 9.02.2009 г. за създаване на Център за асистирана 

репродукция е свързано с необходимостта да се увеличат възможностите за подкрепа 

на раждаемостта чрез увеличаване броя на процедурите по асистирана репродукция, 

които се финансират от Центъра за асистирана репродукция.  

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

Задълбочаващите се негативни демографски тенденции в България налагат 

прилагането на комплекс от мерки в дългосрочен план, които в своята съвкупност на 

практика формират демографската политика в страната. Част от тези мерки са 

свързани с насърчаване на раждаемостта, като един от приоритетите в тази насока е 

подпомагането на лицата с репродуктивни проблеми. В тази именно връзка е 

създаден Центърът за асистирана репродукция (ЦАР), чиято основна функция е да 

финансира с публични средства определени дейности по асистирана репродукция, 

сред които понастоящем са 3 опита на свежи ембриотрансфери. Следователно 

ограничаването броя на опитите на 3 възпрепятства възможността да се постигнат 

определен допълнителен брой успешни бременности при прилагане на четвърти 

опит. Шансовете за забременяване нарастват още повече с включването на 

допълнителни дейности по асистирана репродукция, каквито са 4-те 

ембриотрансфери на размразени ембриони.  



 

Центърът за асистирана репродукция е създаден с Постановление № 25 на 

Министерски съвет от 9.02.2009 г. (обн, ДВ, бр. 13 от 2009 г., изм. и доп., бр. 5 и 42 

от 2011 г., бр. 47 и 103 от 2012 г. и бр. 13 от 2014 г. ) и в него е регламентиран броят 

на процедурите по асистирана репродукция, които се финансират от ЦАР. В тази 

връзка разширяването на дейностите по асистирана репродукция чрез увеличаване 

броя на процедурите, финансирани от ЦАР, каквато е основната цел в преодоляване 

на репродуктивните проблеми сред населението на страната, изисква промяна в 

цитираното Постановление № 25 на МС от 2009 г. 

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото 

законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат 

приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се 

реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в 

организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични 

възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.). 

Въпросът не е възможно да се реши в рамките на съществуващото 

законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на 

нови технологични възможности, тъй като касае преди всичко конкретно 

количествено измерение – увеличаване броя на опитите със свежи ембриотрансфери, 

както и включването на нова дейност – определен брой опити с размразени 

ембриотрансфери, финансирани от ЦАР. 

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или 

анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?  

Не е извършвана последваща оценка на Постановление № 25 на МС от 2009 г. за 

създаване на Център за асистирана репродукция до настоящия момент от 

Министерството на здравеопазването. Опитът в прилагането му показва, че като цяло 

нормативният акт изпълнява своето предназначение – ЦАР е създаден и 

функционира успешно. Това е принципно установено и от Сметната палата при 

извършен одит на центъра за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2016 г. 

2. Цели:  

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 25 

на МС от 2009 г. за създаване на Център за асистирана репродукция се цели да се 

създадат по-големи възможности за организационно и финансово подпомагане на 

български граждани и лица по чл. 83, ал. 1 и 3 от Закона за здравето за извършване 

на дейности по асистирана репродукция в лечебни заведения в страната. За целта се 

увеличава броят на финансираните от ЦАР опити по асистирана репродукция за една 

жена от 3 на 4 и се добавят още 4 опита на ембриотрансфер на размразени ембриони, 



 

с което общият брой опити става 8. Това значително увеличава шансовете за зачеване 

при лицата с репродуктивни проблеми чрез финансиране от ЦАР. 

Увеличаването на броя на финансираните от ЦАР опити е в съответствие с поетия 

от правителството ангажимент за увеличаване на финансовия стимул за борбата с 

репродуктивните проблеми сред населението, като по този начин се удовлетворява 

формираната обществена нагласа за безлимитно финансиране на дейности по 

асистирана репродукция. 

Предложената промяна за увеличаване броя на опитите по асистирана 

репродукция е пряко свързана с необходимостта от увеличаване на финансовите 

средства, които трябва да обезпечат допълнителните опити по асистирана 

репродукция. Това обстоятелство, както и фактът че бюджетът на ЦАР за 2017 г. е 

регламентиран, обуславя необходимостта изменението по отношение на увеличения 

брой опити по асистирана репродукция да влезе в сила от началото на 2018 г.  

Промените, свързани с осъществяването на контрол от страна на ЦАР следва да 

влязат в сила от тяхното обнародване, тъй като те не изискват допълнително 

финансиране и предварителна подготовка. 

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и 

измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват 

ли целите на действащата стратегическа рамка? 

3. Идентифициране на заинтересованите страни – посоченият брой за всяка 

страна е динамичен:  

 Лицата с репродуктивни проблеми в Република България, които ще 

кандидатстват за 4-ти опит – на база данните на Центъра за асистирана 

репродукция за 2016 г. прогнозният брой заявители за 4 опит ще бъде около 

450; 

 Лицата с репродуктивни проблеми в Република България, които ще се 

възползват от 4 опита на ембриотрансфери на размразени ембриони – около 

1000 заявители годишно, предвид данните на ЦАР за 2016 г., когато са 

извършени 1020 процедури по криоконсервация на ембриони, финансирани 

от ЦАР, което е около 25% от всички одобрени за финансиране опити (около 

4000) по методите на асистираната репродукция. 

 Център за асистирана репродукция; 

 Лечебни заведения, осъществяващи дейности по асистирана репродукция по 

договор с ЦАР – 33 лечебни заведения през 2017 г.; 



 

 Неправителствени организации, защитаващи интересите на хората с 

репродуктивни проблеми. 

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена  

област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни 

представители, държавни органи, др.). 

4. Варианти на действие:  

Вариант 0 – да не се приема такъв нормативен акт и да продължи 

съществуващото положение, като се очаква идентифицираният проблем да се 

саморазреши без регулативна намеса. 

Вариантът „без действие“ означава да се финансира досегашният възможен брой 

опити по асистирана репродукция за всяка жена, с което няма да се постигне поетия 

ангажимент от правителството, както и да се удовлетвори обществената нагласа за 

свободно финансиране на дейностите по асистирана репродукция според 

потребностите. 

Вариант 1 – предприемане на регулаторна намеса 

Предприемането на регулаторна намеса чрез приемане на проект на Постановление 

за изменение и допълнение на Постановление № 25 на МС от 2009 г. за създаване на 

Център за асистирана репродукция е единствената възможност за създаване на 

необходимите условия за увеличаване на финансираните от ЦАР опити по 

асистирана репродукция при лицата с репродуктивни проблеми. 

В чл. 3 на Постановление № 25 на МС от 2009 г. за създаване на Център за 

асистирана репродукция е регламентирано, че Центърът финансира 3 ин витро 

процедури на едно лице. С предложената промяна този брой се увеличава на 4 ин 

витро процедури, като се добавят и 4 трансфера на размразени ембриони. По този 

начин възможностите за осъществяване на опити за зачеване чрез методите на 

асистирана репродукция се увеличават многократно спрямо сега допустимите. 

Мотивите за увеличаване на опитите само с един са свързани с факта, че 

успеваемостта при всеки следващ опит на асистирана репродукция намалява 

значително, като при третия опит тя е около 10% и по тази причина не е 

целесъобразно от медицинска гледна точка да се финансират повече от 4 опита. 

Останалите промени в Постановление № 25 на МС от 2009 г. са свързани с 

оптимизиране на дейностите по асистирана репродукция и контрола върху тях: 



 

 С цел оптимизиране състава на Комисията по чл. 9а от Постановление № 25 

на МС от 2009 г., която към настоящия момент се състои от петима членове, от които 

четирима медицински специалисти с опит в областта на акушерството и 

гинекологията и един икономист, се предлага на мястото на икономиста да се включи 

медицински специалист с опит в областта на образната диагностика. Мотивите за 

тази промяна са свързани с обстоятелството, че в досиетата на заявителите се 

съдържа медицинска документация, която изисква специални медицински знания в 

областта на образната диагностика. Освен това предвид тясно специализираната 

медицинска дейност на комисията, в състава й не е необходим специалист с 

икономическо образование; 

 Механизмите за ефективен контрол от страна на Центъра за асистирана 

репродукция се увеличават, като освен възможността да прекрати договора при 

установено нарушение на договореното в него, промяната предвижда директорът на 

центъра да може да налага и финансови санкции (чл. 10, ал. 3);  

 Оптимизират се и контролните функции на Центъра за асистирана 

репродукция, като се дава възможност освен в рамките на съвместни проверки с 

Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ), да се осъществяват и 

самостоятелни проверки от страна на ЦАР върху дейността на лечебните заведения, 

с които има сключен договор (чл. 11 от Постановление № 25 на МС от 2009 г.); 

Анализът на нормативната уредба в областта на медицинските дейности показа, че 

Министерството на здравеопазването няма преки контролни функции да извършва 

оперативни проверки на лечебните заведения по асистирана репродукция, поради 

което към настоящия момент фигурирането му като пряк контролен орган в 

постановлението не съответства на действащото законодателство. Министерството 

на здравеопазването формира политиките в областта на репродуктивното здраве и е 

административно – наказващ орган при констатиране от страна на Изпълнителната 

агенция по трансплантация на нарушения на нормативната уредба в областта на 

асистираната репродукция съгласно чл. 229а от Закона за здравето. Поради това 

изричното посочване като пряк контролен орган се заличава, с което се постига пълно 

съответствие с актуалното законодателство. 

Вариант 2 – предприемане на нерегулаторни възможности 

Не съществуват нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на 

държавата като алтернатива на Постановление № 25 на МС от 2009 г. за създаване на 



 

Център за асистирана репродукция. Липсата на регулаторна намеса е немислима от 

гледна точка на приложното поле на постановлението, тъй като всички други 

алтернативи означават допускане на нормативен дефицит по отношение на 

дейностите по асистирана репродукция, финансирани от ЦАР. 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“. 

5. Негативни въздействия:  

При вариант 0 – „без действие“, негативните последици са свързани с 

неудовлетворяване на обществената потребност и нагласа за подобрен достъп до 

дейностите по асистирана репродукция, финансирани от ЦАР. 

При вариант 2 - предприемане на нерегулаторни възможности, ще се създаде 

противоречива и неконтролируема практика, която ще рефлектира върху 

целесъобразността на разходването на планираните за целта финансови ресурси. 

И при двата горни варианта няма да се постигне една от основните цели на 

демографската политика – да се разширят възможностите за финансово подпомагане 

на хората с репродуктивни проблеми с цел повишаване на раждаемостта. 

Финансовите разходи, необходими за обезпечаване на допълнителните дейности 

по асистирана репродукция, предвидени в проекта на Постановление за изменение и 

допълнение на Постановление № 25 на МС от 2009 г. за създаване на Център за 

асистирана репродукция са в две основни направления: 

1. Финансиране на един допълнителен опит по асистирана репродукция. 

Финансовите средства, необходими за осигуряване на четвърти опит се 

изчисляват на около 2 250 000 лева на база прогнозен брой случаи по данни на ЦАР 

около 450 годишно, предвид данните от 2016 г. и 5000 лева на опит. 

2. Финансиране на ембриотрансферите с размразени ембриони, които са били 

криоконсервирани при предходни, финансирани от ЦАР опити. 

По данни на лечебните заведения, осъществяващи дейности по асистирана 

репродукция цената на един ембриотрансфер на размразени ембриони е около 500 

лв. При извършени 1020 процедури по криоконсервация на ембриони, финансирани 

от ЦАР през 2016 г., ще бъдат необходими около 500 000 лв. годишно за тази дейност.   

Финансирането от ЦАР на един ембриотрансфер на размразени ембриони след 

всеки одобрен, но неуспешен опит със свежи ембриони, на практика ще удвои броя 

на опитите (ембриотрансферите), финансирани от ЦАР, като по този начин ще се 

увеличи и шансът за забременяване на жените при значително намаляване на общата 



 

стойност на проведените процедури, тъй като 50% от тях ще бъдат на стойност 500 

лв., каквато е стойността на ембриотрансферите на размразени ембриони. 

6. Положителни въздействия:  

Обратно на представените негативни последствия от вариантите, включващи 

липса на правна регулация или алтернативни варианти чрез прилагане на 

нерегулаторни механизми, при варианта с правна регулация се регламентират 

допълнителни дейности по асистирана репродукция, които да се финансират от 

Центъра за асистирана репродукция. По този начин се осъществяват мерки от 

демографската политика на правителството, чрез които се очаква постигането на 

благоприятно въздействие върху много ниската раждаемост в страната и по-

конкретно върху решаването на специфични проблеми на хората с репродуктивни 

отклонения и заболявания. 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за 

идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в 

резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи 

кореспондират с формулираните цели. 

7. Потенциални рискове:  

Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 25 

на МС от 2009 г. за създаване на Център за асистирана репродукция не крие 

потенциални рискове от гледна точка на основната заинтересована страна – хората с 

репродуктивни проблеми, тъй като напълно удовлетворява техните интереси. 

Единственият потенциален риск е свързан с осигуряването на допълнителното 

финансиране, необходимо за обезпечаване на новите дейности, включени в проекта 

на нормативния акт. 

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

☐ Ще се повиши 

☐ Ще се намали 

 ☐ Няма ефект 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 

режими и услуги? 
 НЕ 

9. Създават ли се нови регистри? 
 НЕ 



 

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са 

те………………………………………. 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия 

(МСП)? 

 ☐ Актът не засяга МСП 

☐  Актът не засяга МСП 

☐  Няма ефект 

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на 

въздействието? 

☐ Да 

 ☐  Не 

12. Обществени консултации:  

Очакваните въпроси, възражения, предложения и становища за обществените 

консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове се отнасят за: 

1. Ограничаване на броя на опитите по асистирана репродукция, както и на броя 

на ембриотрансферите на размразени ембриони. 

2. Изискване на заинтересованите страни да се финансират от ЦАР други 

дейности в обхвата на асистираната репродукция; 

3. Изискване на заинтересованите страни да се финансират от ЦАР дейности по 

асистирана репродукция при пациенти, при които съществуват вторично 

обусловени репродуктивни или други проблеми, свързани с 

възпроизводството, като например лечение при онкологични заболявания, 

предиспозиция към генетични заболявания и други; 

4. Други въпроси на заинтересованите страни, които възникват във връзка с 

определени техни интереси от нормативния акт. 

Предвижда се публично обсъждане на проекта на постановлението чрез интернет 

страницата на Министерство на здравеопазването и портала за обществени 

консултации, с едномесечен срок от публикуването. 

Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на 

цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от 

Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното 

провеждане и видовете консултационни процедури. 

 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 

съюз? 

☐ Да 

 ☐  Не 



 

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 

информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво 

Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

Име и длъжност: д-р Ивиан Бенишев, директор на дирекция „Медицински 

дейности“ 

Дата:  

 изготвена на 10.08.2017 г.;  

 актуализирана във връзка със становището на дирекция „Модернизация на 

администрацията“ към МС на 28.08.2017 г. 

 

Подпис: 

 


