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    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                     Министър на здравеопазването 

 

ДО  

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

  

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

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

репродукция 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на 

неговата администрация, внасям за разглеждане проект Постановление на Министерския 

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

за асистирана репродукция.  

Задълбочаващите се негативни демографски тенденции в България налагат 

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

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 връзка с Постановление № 25 на 

Министерски съвет от 2009 г. е създаден Центърът за асистирана репродукция (ЦАР). 

Изготвянето на проекта на нормативния акт има за цел да се увеличат 

възможностите за подкрепа на раждаемостта чрез увеличаване броя на процедурите по 

асистирана репродукция, които се финансират от ЦАР. В чл. 3 от постановлението е 

регламентирано, че Центърът финансира 3 ин витро процедури на едно лице. С 
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предложената промяна този брой се увеличава на 4 стимулации, като се добавят и 4 

ембриотрансфери на размразени ембриони – дейност, която до сега не е финансирана от 

ЦАР. В резултат на тази промяна жените ще имат право на общо 8 процедури вместо 

досега разрешаваните – 3. 

Финансирането от ЦАР на един ембриотрансфер на размразени ембриони след 

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

на опитите, 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. Стойността на сега финансираните опити ин 

витро е до 5000 лв. 

Мотивите за увеличаване на опитите за асистирана репродукция със свежи 

ембриони 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. 

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

оптимизиране на определени дейности, предхождащи прилагането на асистираните 

репродуктивни технологии и контрола върху дейностите по асистирана репродукция и са 

обусловени от доказаните в практиката пропуски на нормативния акт: 

 С цел оптимизиране състава на Комисията по чл. 9а от постановлението, която 

към настоящия момент се състои от петима членове - 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 ЦАР се увеличават, като освен 

възможността да прекрати договора за финансиране с лечебното заведение при 

установено нарушение на договореното в него, промяната предвижда директорът на 

центъра да може да налага и финансови санкции (чл. 10, ал. 3);  
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 Оптимизират се и контролните функции на ЦАР, 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 постановлението). 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 ИАТ 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. 

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.  

Промените, свързани с осъществяването на контрол от страна на ЦАР, както и 

промяната в състава на Комисията, която разглежда подадените от заявителите 

документи, следва да влязат в сила веднага, тъй като те не изискват допълнително 

финансиране и предварителна подготовка. 

Финансовите разходи, необходими за обезпечаване на допълнителните дейности 

по асистирана репродукция, предвидени в проекта на Постановление на Министерския 

съвет за изменение и допълнение на Постановление № 25 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 около 450 годишно по данни на 

ЦАР, предвид данните от 2016 г. и осигуряване на 5000 лева за един опит. 

2. Финансиране на 4 ембриотрансфери 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. 
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Очакваният резултат от предложените промени в Постановлението е свързан с 

постигането на благоприятно въздействие върху ниската раждаемост в страната и по-

конкретно върху решаването на специфични проблеми на хората с репродуктивни 

отклонения и заболявания. Очаква се също и подобряване на контролните функции на 

ЦАР, както и оптимизиране работата на Комисията към ЦАР. 

С проекта на нормативния акт не се създават нови регулаторни режими и не се 

засягат съществуващи режими и услуги. Обществените отношения, предмет на проекта на 

постановлението, не са регламентирани в европейското право. Тяхната уредба е въпрос на 

национално решение и от компетентността на отделените държави-членки. Това 

произтича от разпоредбата на чл. 168, пар. 7 Договора за функциониране на Европейския 

съюз, която предвижда изключителна компетентност на държавите-членки по определяне 

на здравната им политика и организирането и предоставянето на здравни услуги и 

медицински грижи. С оглед на това не се налага извършването на анализ за съответствие 

на проекта с правото на Европейския съюз. 

Проектът на Постановление е публикуван за обществено обсъждане на страницата 

на Министерството на здравеопазването в Интернет и на Портала за обществени 

консултации и всички заинтересовани страни имат възможност да представят своите 

аргументирани предложения и становища в 30-дневен срок от публикуването. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагаме Министерският съвет 

да разгледа и приеме приложения проект на Постановление на Министерски съвет за 

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

асистирана репродукция. 

 

С уважение, 

ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ПЕТРОВ, ДМН 

Министър на здравеопазването 


