
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда за 

внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки (обн., ДВ, бр. 41 от 2014 г.; изм. и 

доп., бр. 34 от 2017 г.) 

§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1, т. 3 думите „чл. 51а, ал. 1“ се заменят с „чл. 48, ал. 1“. 

2. В ал. 2: 

а) в т. 1 след думите „болнична помощ“ се добавя „и тъканна банка“; 

б) точка 2 се изменя така: 

„2. лечебно заведение за извънболнична помощ, регистрирано по реда на чл. 40 от Закона 

за лечебните заведения, в чието удостоверение за регистрация са включени дейности по 

асистирана репродукция, осигуряване, използване или съхраняване на съответния вид 

репродуктивни клетки;“. 

§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1, т. 3 думите „чл. 51а, ал. 1“ се заменят с „чл. 48, ал. 1“. 

2. В ал. 2: 

а) в т. 1 след думите „болнична помощ“ се добавя „и тъканна банка“; 

б) точка 2 се изменя така: 

„2. лечебно заведение за извънболнична помощ, регистрирано по реда на чл. 40 от Закона 

за лечебните заведения, в чието удостоверение за регистрация са включени дейности по 

асистирана репродукция, осигуряване, използване или съхраняване на съответния вид 

репродуктивни клетки;“. 

§ 3. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 след думите „(приложени документи: …………..)“ 

се добавя: 

„Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

[ ]    чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………., 

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за 

вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни 

цели. 

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

[ ]    като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

[ ]    като вътрешна куриерска пратка 

[ ]    като международна препоръчана пощенска пратка 

[ ]    лично от звеното за административно обслужване при Изпълнителна агенция 

„Медицински надзор“ 

[ ]    по електронен път на електронна поща.“ 

§ 4. В приложение № 3 към чл. 6, ал. 2 след думите „(приложени документи: …………..)“ 

се добавя: 

„Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

[ ]    чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………., 



като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за 

вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни 

цели. 

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

[ ]    като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

[ ]    като вътрешна куриерска пратка 

[ ]    като международна препоръчана пощенска пратка 

[ ]    лично от звеното за административно обслужване при Изпълнителна агенция 

„Медицински надзор“ 

[ ]    по електронен път на електронна поща.“ 

§ 5. В приложение № 5 към чл. 9, ал. 3 след думите „Държави – членки на EC, в които 

ще се разпределят внесените тъкани, клетки, биопродукти, репродуктивни клетки (ако са 

известни): .............................................“ 

се добавя: 

„Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

[ ]    чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………., 

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за 

вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни 

цели. 

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

[ ]    като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

[ ]    като вътрешна куриерска пратка 

[ ]    като международна препоръчана пощенска пратка 

[ ]    лично от звеното за административно обслужване при Изпълнителна агенция 

„Медицински надзор“ 

[ ]    по електронен път на електронна поща.“ 

§ 6. В приложение № 7 към чл. 12, ал. 3 след думите „(приложени документи: …………..)“ 

се добавя: 

„Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

[ ]    чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………., 

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за 

вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни 

цели. 

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

[ ]    като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

[ ]    като вътрешна куриерска пратка 

[ ]    като международна препоръчана пощенска пратка 



[ ]    лично от звеното за административно обслужване при Изпълнителна агенция 

„Медицински надзор“ 

[ ]    по електронен път на електронна поща.“ 

§ 7. Навсякъде в наредбата думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ и 

„Изпълнителна агенция по трансплантация“ се заменят съответно с „Изпълнителната 

агенция „Медицински надзор“ и „Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, а 

абревиатурата „ИАТ“ се заменя с „ИАМН“. 

Министър на здравеопазването: Кирил Ананиев 

Министър на финансите: Владислав Горанов 

 


