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ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ПЕТРОВ
МИНИСТЪР НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОКЛАД
от
Д-Р МАРИЯНА СИМЕОНОВА - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ (ИАТ)

Относно: Отчет за дейността на ИАТ през 2012 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Представям Ви доклад за цялостната дейност на Изпълнителната агенция по
трансплантация за 2012г., разпределена по дирекции, както следва:
І. Дирекция „Финансово-стопанска и административна дейност”.
Въз основа на определената бюджетна сметка за разходите за 2012г. от
първостепенния разпоредител с бюджетни кредити – Министерство на здравеопазването
(МЗ), Агенцията е изготвяла ежемесечни заявки за нуждите от бюджетни средства за
съответния месец във връзка с осъществяване на дейността й.
Организирано е осчетоводяването и упражняването на контрол върху бюджетните
разходи и приходи, въз основа на Закона за счетоводството, Счетоводната политика на ИАТ,
Методика за осчетоводяване, съгласно указания на МЗ по прилагането на Счетоводната
политика и приетия индивидуален сметкоплан на ИАТ.
Изготвената счетоводна документация, разчетно-платежните ведомости
за
изплащане на възнагражденията на служителите в Агенцията и съпътстващите документи са
разписани съгласно системата на двойния подпис, като преди това всички разходнооправдателни документи са проверени за законосъобразност от финансовия контрольор.
Всички ежемесечни касови отчети и разшифровки са изпращани своевременно в
дирекция „Бюджет и финанси” на МЗ. В МЗ е представен и годишния касов отчет за 2012г. с
необходимите справки, разшифровки и приложения, равнение между данните от касовия
отчет и оборотната ведомост на ИАТ с програма Еква Равнение, свързани с финансовото
приключване на 2012 г.
Изготвени са Програмни и ориентирани към резултатите отчети към 30.06.2012 г. и
към 31.12.2012 г. по Програма 10 „ Трансплантация на органи, тъкани и клетки”.
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Разходите, извършени за дейността за 2012 г., са както следва:
Бюджетна
план сметка
на ИАТ за
2012 г. в лв.

Разходи за
възнаграж
дения по
§01 в лв.

Други
възнагра
ждения и
плащания
на
персонала
§02 в лв.

Разходи
за
осигуро
вки по
§05
в
лв.

Разходи
за текуща
издръжка
по
§ 10 в лв.

Капитало
ви
разходи
§52-01
§53-01
лв.

Общо
разходи
на ИАТ
за 2012г.
в лв.

540316

255242

27057

73835

100970

2860

459964

Текущо, през цялата година, е проверявана и обработвана документация
съответствие на заявените разходи на лечебните заведения за извършени дейности
трансплантация на основание Наредба №29/2007г. за възстановяне на разходите и
относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани
Министерството на здравеопазването на следните лечебни заведения:
ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

СБАЛХЗ гр. София
УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА”
гр. София
СБАЛДОХЗ гр. София
МБАЛ „СВЕТА МАРИНА” гр.
Варна
СБАЛССЗ
„СВЕТА
ЕКАТЕРИНА” гр. София
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” гр.
Пловдив
МОБАЛ „СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ”
гр. Велико Търново
УМБАЛ
„д-р
ГЕОРГИ
СТРАНСКИ” гр. Плевен
СБОБАЛ гр. Варна
МЦ „АНДРЕЕВ И КО”
ВМА
ОБЩО

за
по
за
от

БРОИ
ЗАЯВЛЕНИЯ
ИЗПРАТЕНИ
КЪМ МЗ
124
4143
17
54
33
4
3
2
13
22
5
4420,00

Във връзка с възстановяване на разходите за диагностика и лечение на реципиента в
следтрансплантационния период /Приложение 4 към чл.13, ал.7/ от Наредба 29/2007г./
заявленията за финансиране са обработвани на тримесечен период по болници и персонално
по пациенти. Броят на пациентите, които персонално се следят за ненадвишаване на
съответните допустими разходи по Наредба 29/2007г., към края на 2012 г., е 600 човека.
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Основните разходи за дейността на Агенцията са за:
- електроенергия, вода, телефонни разходи, разходи за топлофикация;
- постмортални грижи, в знак на благодарност към близките на дарители на органи;
- договори за абонаментна поддръжка на информационна система „Трансплант”,
информационна система за документооборот;
- абонаментно поддържане на хардуер;
- заплати за служители, наети по служебно и трудово правоотношение, възнаграждения за
персонала по извънтрудови правоотношения ,обезщетения за неползван годишен отпуск;
- СБКО на персонала, нает по трудови правоотношения,
- възнаграждения на персонала, нает по ПМС №66 и др.
Определени са стратегическите цели на Агенцията за 2012г., като са идентифицирани
и възможните рискове свързани с управлението, които биха застрашили изпълнението на
целите.
Въведени са адекватни правила, насочени към предотвратяване на грешки и
нередности, които биха попречили за изпълнението на целите на ИАТ. За осигуряване
ефикасността на управлението на риска се осъществява текущо наблюдение на процеса по
управление на рисковете и предприетите действия за поддържане на приемливи граници.
При всеки преглед се оценява необходимостта от допълване на риск-регистъра.
Систематичното наблюдение се провежда чрез шестмесечни прегледи на риск-регистъра с
нови идентифицирани съществени рискове, промяна в оценката или реакцията, както и за
възможността за отпадане на рискове от регистъра, ако те са сведени до приемливо ниво и
не представляват заплаха за постигане на целите на ИАТ.
Документирането на дейностите по управлението на рисковете е извършвано чрез
поддържане на актуален Риск-регистър. В него са идентифицирани рисковете, тяхната
оценка и влияние, предприети действия и остатъчен риск.
В ИАТ е създадена система за финансово управление и контрол. През 2012 г. е
извършен цялостен преглед на вътрешните правила, съгласно Заповед РД 02-22/29.06.2012г.
на Изпълнителния директор. На основание на горецитираната Заповед, вътрешните правила
са актуализирани и допълнени в съответствие с променената нормативна уредба, съгласно
ПМС № 129 от 26 юни 2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в
администрацията, на Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в
администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на
Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната
администрация и на Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители.
При актуализирането на вътрешните правила са взети предвид и промените в Устройствения
правилник на ИАТ, публикувани в ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 16
Март 2012г., изм. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2012г., както и отправените препоръки по
доклад с изх. № 75-04-230/11.09.2012г. на Министерство на здравеопазването, за
резултатите от извършена проверка в Агенцията от контролни органи на Министерство на
здравеопазването, съгласно Заповед № РД 23-22/24.07.2012г. на Министъра на
здравеопазването.
Промените във вътрешните правила на ИАТ са въведени на основание Заповеди №
РД 02-27/30.07.2012г. и № РД 02-42/25.10.2012г. на Изпълнителния директор на ИАТ.
В изпълнение изискванията на Наредбата за прилагането на Класификатора на
длъжностите в администрацията се закриха отделите „Органна трансплантация”,
„Асистирана репродукция”, „Тъкани, клетки и терапия с високотехнологични продукти” и
„Международно сътрудничество” към специализираната дирекция „Регистри, информация,
контрол и развитие на трансплантацията”. Специализираната администрация е
структурирана като дирекция без отдели, като функциите и дейностите й се запазиха.
Във връзка с промените на нормативната база за възнагражденията в държавната
администрация, в сила от 01 юли 2012 г., са изготвени необходимите разчети и справки по
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указания на Министерски съвет и Министерство на здравеопазването, касаещи актуализация
на заплатите на служителите на ИАТ. Разчетите са свързани с корекция в увеличение на
сумата в параграф „Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни
правоотношения” в бюджетната сметка на ИАТ. Заплатите на служителите са
актуализирани съгласно изискванията на променената нормативна уредба и одобрения от
Министерство на здравеопазването размер на средствата за работна заплата и осигурителни
вноски.
Разработени и утвърдени са нови длъжностни характеристики на служителите на
ИАТ, отговарящи на промените в нормативната база и промените в структурата и
организацията в Агенцията.
Изготвен е анализ на нуждите от обучение на служителите от общата и
специализираната администрация, и е съставен и утвърден годишен план за обучение. През
2012 г. служители на Агенцията участвуваха в следните обучения на Института по публична
администрация:
1. Въведение в държавната администрация – 4 служители;
2. Електронни таблици с MS EХСEL (базов курс) – 3 служители;
3. Прилагане на новата нормативна уредба при управление и оценка на изпълнението в
държавната администрация – 1 служител;
4. Конфликт на интереси – правна рамка и практики – 1 служител;
5. Разработване на проекти по оперативни програми – 1 служител.
Служителят по управление на човешките ресурси премина обучение на тема
„Планиране на човешките ресурси и мобилност” по проект „Развитие на система за
планиране и мобилност в държавната администрация”.
Представен е доклад на МЗ за състоянието на системите за финансово управление и
контрол, както и доклад за управлението на риска в организацията за 2012 година.
Попълнени и утвърдени са разделите в отчетен доклад за 2012г. на информационната
система за състоянието на администрацията, относими към дейността на ИАТ.
През финансовата 2012година ИАТ е назначила един стажант в специализираната
администрация по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски
стажове в държавната администрация” с бенефициент Министерски съвет.
През отчетния период са проведени 3 конкурса за длъжностите както следва:
- служител по сигурността на информацията ;
- директор на дирекция „Финансово-стопанска и административна дейност”;
- младши експерт в дирекция „Регистри, информация, контрол и развитие на
трансплантацията”.
По проведените конкурси няма регистрирани възражения, свързани с организиране,
провеждане и класиране по конкурсни процедури.
В изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3
от 28 февруари 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински
прегледи на работниците се сключи договор с лечебно заведение за извършване на
профилактични медицински прегледи в резултат на което служителите на Агенцията
преминаха профилактични медицински прегледи.
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ІІ. Дирекция „Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията”
Дирекция „ Регистри, информация, развитие и контрол на трансплантацията” e
специализираната дирекция на ИАТ с основни насоки за работа в следните направления:
А. Органна трансплантация;
B. Трансплантация на тъкани, клетки и терапия с високотехнологични продукти;
C. Асистирана репродукция.
А. Органна трансплантация
В Дирекция „Регистри, информация, развитие и контрол на трансплантацията”, по
дейностите, свързани органното донорство и трансплантация са извършвани дейности за:
 контролиране, координиране и анализиране дейността на лечебните заведения по
осигуряване и трансплантация на органи и мотивирани предложения до изпълнителния
директор за издаване на удостоверения по чл. 40, ал. 1, т. 11 и чл. 47, т. 12 от Закона за
лечебните заведения;
 участие в изготвяне на проекти на медицински стандарти за трансплантация на органи;
 участие в разработването и изпълнението на национални стратегии и програми,
международни проекти, анализи и прогнози в областта на донорството и
трансплантацията;
 проследяване на промените в законодателството на Европейските общности в областта
на донорството и трансплантацията и предложения за хармонизиране на българското
законодателство в областта на донорството и трансплантацията с европейските
изисквания.
I. Издаване на удостоверения на лечебни заведения за специализирана болнична
медицинска помощ на основание чл. 47, т. 12 от ЗЛЗ във връзка с чл. 13, ал. 1 от ЗТОТК и в
съответствие с Наредба № 6 на МЗ за утвърждаване на медицински стандарт за
трансплантация на органи, тъкани и клетки:
1.Удостоверение на МБАЛ „ Токуда болница” АД София.
II. Обмен на органи, съгласно чл. 36 от ЗТОТК, в рамките на ЕС - за 2012г. не е
осъществяван.
III. Контрол на дейността на лечебните заведения в страната, извършван на
основание чл.39а, ал.1 от ЗТОТК и Наредба № 4 от 19 февруари 2007г. за условията и реда
за извършване на инспекции.
Съгласно утвърдения от Изпълнителния директор на ИАТ график за инспекциите
през 2012г. на лечебни заведения за извършване на дейности по детекция на потенциални
донори с установена мозъчна смърт и трансплантационни центрове, извършващи органна
трансплантация, са осъществени инспекции – планови; по сигнал; първични за издаване на
удостоверения. Комисиите са изготвяли съответните доклади и препоръки към
ръководствата в лечебните заведения,
Извършени са инспекции на следните лечебни заведения:
1. МБАЛ Бургас – АД, гр. Бургас;
2. УБ „Лозенец”, гр. София- две инспекции;
3. УМБАЛ „Св. Георги”ЕАД, гр. Пловдив;
4. МБАЛ Пловдив – АД, гр. Пловдив
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5. УМБАЛ „Св. Анна”ЕАД, гр. София;
6. УМБАЛ „ Царица Йоанна”ЕАД, гр. София;
7. МБАЛ – НКБ ЕАД, гр.София;
8. ВМА - МБАЛ “София”, гр. София;
9. МБАЛ „Д-р Ив. Селимински”АД, гр. Сливен;
10. УМБАЛ „проф. д-р Ст. Киркович”гр. Стара Загора;
11. УМБАЛ „Александровска” ЕАД, гр.София;
12. Инспекция на УБ „Лозенец” съвместно с инспектори на Изпълнителна агенция
“Медицински одит”.
Всички проведени инспекции са били планови, с изключение на инспекцията в
Болница „Лозенец”, която се проведе съвместно с експерти на Изпълнителна агенция
“Медицински одит”, която е по искане на Софийска градска и Софийска районна
прокуратура и е във връзка с резултатите от извършените чернодробни трансплантации на
деца в това лечебно заведение.
Обобщение на констатациите от извършените инспекции на лечебни заведения,
извършващи дейности по донорство и органна трансплантация.
Всички препоръки, отправени към отговорните лица по чл. 15г от ЗТОТК, към
началниците на отделения и към ръководителите на съответните лечебни заведения се
предвижда да бъдат проверени по отношение на изпълнението им при последваща
инспекция на място.
Получени са отговори за извършени действия в съответствие с препоръките от
проверките:
- МБАЛ «Св. Анна» ЕАД – София - предоставени нови СОП-ове,
- УБ «Лозенец», документи за корективни действия във връзка с проверката;
- УМБАЛ «проф. д-р Ст. Киркович»-ЕАД Ст.Загора - Заповед за комисия за
установяване на мозъчна смър;
- МБАЛ «Бургас» АД, гр. Бургас - със заповед на изпълнителния директор е
променен съставът на комисията за установяване на мозъчна смърт, както и отговорното
лице по чл. 15г от ЗТОТК на лечебното заведение.
IV. Дейности по донорство и трансплантация от следните лечебни заведения:
Трупните донори през 2012г. са два - от УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД Пловдив и МБАЛ
„д-р Стефан Черкезов”АД, гр.В.Търново.
Извършени са 8 трансплантации от трупен донор, разпределени по органи, както
следва:
- На бъбреци – 4 - извършени в УМБАЛ „Александровска”ЕАД
- На черен дроб – 2 - извършени във ВМА МБАЛ “София”и УБ „Лозенец”
- На сърце – 2 - извършени СБАЛССЗ „Света Екатерина”ЕАД
Общият брой органни трансплантации от жив донор е 11, разпределени по органи:
- На бъбреци - 9
- На черен дроб - 2
Извършени в следните лечебни заведения:
УМБАЛ „Александровска”ЕАД - 6 бъбречни трансплантации
УМБАЛ „Св. Марина”ЕАД Варна - 3 бъбречни трансплантации
ВМА МБАЛ “София” – 1 чернодробна трансплантация
УБ „Лозенец” – 1 чернодробна трансплантация
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ДОНОРИ
2012г.

Лечебно
Заведение
УМБАЛ –
“Александровска”
ЕАД
СБАЛССЗ "Света
Екатерина"ЕАД
УБ "Лозенец"
МБАЛСМП
"Н.И.Пирогов"ЕАД
УМБАЛ „Света
Марина”ЕАД
гр.Варна
ВОЕННОМЕДИЦИНСКА
АКАДЕМИЯ МБАЛ
“София”гр.София
ОБЩО

Живи
транспланти
Бъбречни
Бъбречни
Чернодробни
рани
трансплантац трансплантац Чернодробни трансплантац Сърдечни
пациенти
ии от жив ии от трупен трансплантации ии от трупен транспланта
към
донор
донор
от жив донор
донор
ции
01.02.2013
6

7

4
2
1

1

3

1
1

3

9

4

ВИД ДОНОР
брой донори

трупни
4

живи
12

взети органи
бъбреци
черен дроб
сърце
бял дроб

8
3
2
0

9
3

1
2

1
2

нереализирани
6

2

2
14

общо
22
17
6
2
0

В Клиниката за продължително наблюдение на бъбречно трансплантирани пациенти
в УМБАЛ «Александровска» ЕАД, през 2012г., са регистрирани двадесет и трима пациенти,
на които е извършена трансплантацията през същата година. От тях петнадесет са мъже и
осем са жени. Десет са трансплантирани в България, тринадесет в чужбина. От тези,
трансплантирани в чужбина, трима - в Пакистан, осем - в Турция, един - в Ирландия, един в Испания.
От всичките двадесет и трима бъбречно трансплантирани пациенти са починали
петима- двама от трансплантираните в Пакистан и трима от трансплантираните в УМБАЛ
«Александровска»ЕАД. За единия пациент е отбелязана причина за смъртта «съдов
инцидент».
С влошена функция на графта и напреднала бъбречна недостатъчност е един
пациент.
В УМБАЛ «Св. Марина»ЕАД - Варна се наблюдават петнадесет пациента, от които дванадесет трансплантирани от жив донор. Единадесет от пациентите са мъже, четири са
жени.
Трансплантациите на тримата пациентив чужбина са от тупен донор - един в Италия,
който живее понастоящем там, двама са трансплантирани в Пакистан, от които единият е от
жив донор, и един е трансплантиран в Истанбул.
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Петима са с начална бъбречна недостатъчност, останалите със запазена функция.
Няма починали пациенти от бъбречно трансплантираните през 2012г. в УМБАЛ «Св.
Марина»ЕАД-Варна.
V. Актове за нарушения, съставени служители в отдел „Органна трансплантация” на
ИАТ и наказателни постановления за нарушения на ЗТОТК и нормативните актове по
прилагането му съгласно чл. 29 (1) от Наредба 21/03.05.2007г.) - за 2012г. не са съставяни.
VI. Обучения на експерти Дирекция „РИРКТ” към ИАТ и участие в национални
научни конференции, форуми и симпозиуми:
Участие в конгрес по нефрология, с презентация на тема “Усложнения и успеваемост
при бъбречна трансплантация” - д-р М.Гичева - м. октомври 2012г
VII . Участие в национални/международни програми и проекти.
1. Участие в срещата на Комитета по органно донорство и 14-то честване на
Европейски ден на донорството в периода 10-14. 10.2012г в Будапеща, Унгария
2. Участие на 6-8.12.2012 в Брюксел на представител на ИАТ в Работна група по
обществено здраве към Съвета на ЕС, където се проведе обсъждане на тема
„Донорство и трансплантация на органи-приемане на заключенията на Съвета”.
3. През м. Май 2012г. в Загреб, участие в Конференция по органно донорство и
трансплантация в рамките на Програма за развитие на донорството и
трансплантацията в Югоизточна Европа.
4. BSA (Проект за органно донорство на страните от Черноморския регион) проведена двудневна среща в София, като първият ден е проведена среща с
ръководството на МЗ, а на втория ден е организирана среща с директора и
експертите от ИАТ.
5. По проект ACCORD, който е съвместен с Агенцията по Биомедицина на Франция и
се ръководи от ONT -Испания , са проведени две срещи в Париж от наши експерти
и две срещи в България с представители на френската страна. Целта на проекта е да
се разработи ефективна програма по органно донорство, добра информационна
програма, касаеща IT и софтуерно обслужване на програмата за донорство,
трансплантация и асистирана репродукция, активизиране на дейностите по детска
бъбречна трансплантация, съвместно с водещи френски специалисти.
VIII. Във връзка с промяна на някои нормативни актове, свързани с приложението на
Директива 2010/53/ЕС и на Плана за действие и мерките, произтичащи от членството на
България в Европейския съюз, свързани с дейностите по трансплантация и предоставената
информацията на МЗ за необходими промени в нормативната уредба, касаещи дейността на
ИАТ , са предприети следните действия:
Експерт от ИАТ бе включен в работната група за изготвяве на необходимите
промени в законовите и подзаконови нормативни актове във връзка с транспонирането на
Директива 2010/53/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно стандартите за
качество и безопасност на човешки органи предназначени за трансплантация, в срок до
01.08.2012г.
Приети са необходимите допълнения и изменения на ЗТОТК и на седем наредби,
относими към дейностите по органна трансплантация, съответни на изискванията на
Директивата.
IX. През 2012г. е направено предложение за надграждане на информационна система
“Трансплант”на ИАТ, чрез която се прави връзка от всички лекари, ангажирани в процеса на
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донорството и трансплантацията и основно в частта за имунологични изследвания,
позволяващи да се подбира конкретния подходящ реципиент в случай на донорска ситуация
във възможно най-кратък срок и съкращаване на исхемичното време за всеки орган преди
извършване на трасплантацията.
X. Постъпили годишни отчети на лечебните заведения за извършени дейности за
2012г.:
1. МБАЛ – Русе АД – вх.№ 42-10-1/18.01.2013г.
2. ВМА София – вх.№ 42-08-5/23.01.2013г.
3. МБАЛ – Бургас АД– вх.№ 42-09-4/29.01.2013г.
4. УМБАЛ „Света Марина”ЕАД Варна – вх.№ 42-01-4/30.01.2013г.
5. УМБАЛ „Александровска”ЕАД – вх.№ 42-07-10/28.01.2013г.
6. МБАЛ – Разград АД– вх.№ 42-13-1/29.01.2013г.
7. МБАЛ Сливен АД - вх. № 42-24-5/ 08.02.2013г.
8. МБАЛ Пловдив АД– вх. № 42-19-2/ 31.01.2013г.
9. МОБАЛ Велико Търново АД – вх.№ 42-16-4/15.02.2013г.
10. УБ „Лозенец” – вх.№ 42-05-1/14.01.2013г.
11. МБАЛ “Шумен”АД- вх. № 42-11-7/06.03.2013г.
12. МБАЛ- НКБ-ЕАД-вх.№ 42-41-10/07.03.2013г.
13. МБАЛ „Проф.д-р Параскев Стоянов”АД-Ловеч-вх. № 42-35-8/06.03.2013г.
14. МБАЛ „Д-р Никола Василев”АД, гр.Кюстендил- вх. № 42-31-3/11.03.2013г.
15. МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”АД, гр. Смолян- вх. № 42-25-3/13.03.2013г.
16. МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана - вх. № 42-30-4/08.03.2013г.
17. МБАЛСМП „Н. И. Пирогов”ЕАД, гр. София –вх. № 42-04-2/18.01.2013г.
18. МБАЛ „Токуда болница София” АД- вх. № 42-60-2/15.01.2013г.
На лечебните заведения, които не са представили годишни отчет за извършените
дейности по трансплантация са изпратени напомнителни писма за предоставяне в ИАТ на
необходимата информация за 2012г.
В. Трансплантация на тъкани, клетки и терапия с високотехнологични продукти
1. Контролира и анализира дейността на лечебните заведения по осигуряване и
трансплантация на тъкани и клетки и прави мотивирани предложения до
изпълнителния директор за издаване на удостоверения по чл. 40, ал. 1, т. 11 и чл. 47,
т. 12 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и разрешение по по чл.51а от ЗЛЗ;
2. Прави мотивирани предложения за международния обмен на тъкани и клетки;
3. Участва в изготвяне на проекти на медицински стандарти за трансплантация на
тъкани и клетки;
4. Участва в инспекции на тъканните банки и лечебните заведения, които извършват
дейности по трансплантация на тъкани и клетки;
5. Участва в разработването и изпълнението на национални стратегии и програми,
международни проекти, анализи и прогнози в областта на донорството и
трансплантацията;
6. Следи промените в законодателството на Европейските общности в областта на
донорството и трансплантацията, и прави предложения за хармонизиране на
българското законодателство в областта на донорството и трансплантацията с
европейското право в тази област.
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През изтеклата 2012г. по отношение на тъканно-клетъчната трансплантация са
извършени следните дейности:
I. Издадени удостоверения на лечебни заведения за болнична помощ за извършване
на дейности по трансплантация на тъкани и клетки на основание чл. 47, ал 6 от ЗЛЗ във
връзка с чл. 13, ал. 1 от ЗТОТК - не са издавани такива удостоверения.
II. Издадени удостоверения на лечебни заведения за извънболнична помощ, за
извършване на дейности по трансплантация на тъкани и клетки на, основание чл. 40, ал.9 от
ЗЛЗ и във връзка с чл. 13, ал. 2 от ЗТОТК:
1. Медицински център “Афродита” ООД - гр.София;
2. Медицински център „ Пентаграм” ЕООД - гр.София;
IIІ. Издадени нови разрешения за дейност по чл.51 а от ЗЛЗ:
1. Тъканна банка «Биорегенерация” ЕООД, гр.София;
2. Тъканна банка «Биохеленика България” ЕООД, гр.София;
IV. Контрол върху дейността на лечебните заведения в страната на основание
Наредба № 4 от 19 февруари 2007 г. на МЗ за условията и реда за извършване на инспекции.
През 2012 година, съгласно утвърдения от Изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по трансплантация график, са извършени 20 бр. годишни планови
инспекции на лечебни заведения, 3 бр. предварителни инспекции на лечебни заведения
подали Заявления за удостоверение/разрешение за дейности по трансплантация и 3 бр.
инспекции на лечебни заведения по сигнал. Инспекции за сериозни нежелани реакции и
инциденти не са осъществявани, тъй като такива не са докладвани.
V. Извършена дейност по чл. 13. (1) Раздел "Дейности по вземане и присаждане на
органи, тъкани и клетки от човешки произход"от Наредба № 21 от 3 май 2007 г. на МЗ за
обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на ИАТ, редът за вписване и
ползване на информацията:
Взети тъкани/клетки от трупни донори
Тъканна банка
„Остеоцентър
България” ЕАД, София
„България” ЕООД,
София
МБАЛСМП„Н.И.Пирог
ов” ЕАД, София
„МОБ-София”
ЕООД,София
„Биорегене
рация” ЕООД, София

донори фасции кости
140
90
31

8

сухож
рогови ребрен муску
кожи
общо
илия
ци
хрущял
ли

1559

807

76

42

24

90

92

2442
2

2

168

33

125

45

88

88

11

22

22
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Взети, присадени, блокирани, изтеглени и унищожени тъкани от трупен донор

взета/
бр.

трансплантирана/
бр.

роговична тъкан

145

118

блокирани,
изтеглени и
унищожени/бр.
26

кожна тъкан

166

0

31

ксенокожа тъкан

40

61

0

1689

19

354

неприложимо

48

0

8

0

6

831

3

246

2

0

0

0

107

6

неприложимо

3

10

0

0

2

Вид

костна тъкан
спонгиозна тъкан
Фасции
сухожилна тъкан
хрущялна тъкан
амнионна тъкан
Шпан
Мускули
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Взети тъкани/клетки от жив донор

тъканнна банка

ст.
кръв от
постоя
брой
пъпна плацен млечен
мастна клетки костен
пъпна
нен
донори
връв
та
зъб
тъкан перифер мозък
връв
зъб
на кръв

МЦ „Афродита” ООД
ДКЦ „д-р
И.С.Грийнберг” ООД
ТБ „Биохеленика
България” ЕООД
ТБ „Булген” АД
ТБ „Криоцентър
България” АД
СБАЛ „Св.Лазар” ООД
НСБАЛХЗ
НСБАЛДОХЗ
„Садаса 2007” ЕООД
„Биорегенерация”
ЕООД
Ин витро център АГ
МЦ „Димитров” ЕООД
УМБАЛ
„Александровска” ЕАД

372

371

6

6

56
142

34
140

27
129

530
42
110
12
153

529
42

438

153

101

180

179

99

14

14

99

98

общо:

1716

1565

358

1

14

25

1

3
2
9
1
12

1144

14

26

1

7

121

1

Присадени роговици
Лечебни заведения
МБАЛ „Токуда болница “АД–София”
СБОБАЛ ООД-Варна
СОБАЛ „Вижън”ООД-София
УМБАЛ „Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен
СОБАЛ „Акад.Пашев” ООД-София
МЦО „Андреев и Ко”ООД-София
АМЦСМП „Св.Петка”ООД- Варна
АМЦСМП – очна клиника “Св. Петка”ООД Варна
УМБАЛ „Св.Анна”АД-София
СБАЛОЗ „Дъга”ЕООД-София
СБАЛ ОБ „Зрение” ООД-София
І-ва МБАЛ АД- София
УМБАЛ „Александровска”ЕАД , София
СОБАЛ “доц. Георгиев” ЕООД, Варна
УМБАЛ „Царица Йоанна”ЕАД
МЦ „Пентаграм”ЕООД-София

роговици
12
14
3
3
18
32
4

амнион
1
87
5
3
7
0
0

7
4
0
4
1
4
3
2
3

0
0
0
0
0
2
1
1
0
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Извършени трансплантации на тъкани/клетки
Автоложни трансплантации
НСБАЛХЗ- ЕАД-София
СБАЛДОХЗ – ЕАД-София

69
15

Алогенни трансплантации
СБАЛДОХЗ – ЕАД - София
НСБАЛХЗ – ЕАД - София

14
4

Костен мозък
СБАЛДОХЗ – ЕАД – София
НСБАЛХЗ – ЕАД - София

2
0

Присадени тъкани и клетки от трупен донор
Присадени тъкани и
клетки от човешки
произход
МБАЛ „Токуда болница –
София”АД, гр. София
МБАЛСМП„Н.И.Пирогов”
ЕАД , гр. София
УСБАЛО „Проф.
Бойчев”ЕАД, гр. София
УМБАЛ “Св. Георги”ЕАД
гр. Пловдив

част
от
кост

спонгиоза шпан сухожилие

костно алографт
брашно продукти

0

2

1

0

0

0

17

22

0

2

0

2

15

27

2

0

0

2

0

1

0

0

0

0

VІ. Съставени актове за установяване на административни нарушения на
юридически лица, по смисъла на Глава седем от ЗТОТК и нормативните актове по
прилагането му – не са съставяни актове през 2012г.
VII. Международен обмен по смисъла на Наредба № 5/22.06.2004г. на МЗ за
условията и реда за участие на лечебни заведения в международен обмен на тъкани и
клетки - такъв не е осъществяван.
VIII. Постъпили годишни отчети от лечебни заведения за 2012 година:
1. НСБАЛХЗ-ЕАД, гр.София- вх.№ 42-50-6/12.03.2013г.
2. СОБАЛ ”АКАДЕМИК ПАШЕВ”ООД, гр.София-вх.№ 42-49-1/03.01.2013г.
3 СБОБАЛ “ВАРНА” ЕООД, гр.Варна-вх.№ 42-44-1/09.01.2013г.
4 ТЪКАННА БАНКА „БУЛГЕН”АД, гр.София-вх.№ 40-03-21/08.01.2013г.
5. ИН ВИТРО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ДИМИТРОВ”ЕООД, гр.София-вх.№ 41-024/10.01.2013г.
6. МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ”АД,ГР.София-вх.№ 42-60-2/15.01.2013г.
7.
МБАЛ”ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ”ЕООД, гр.Етрополе-вх.№ 42-004/16.01.2013г
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8. СОБАЛ”ВИЖЪН”ООД,гр.София-вх.№ 42-48-1/17.01.2013г.
9. СБАЛОЗ ”ДЪГА”ЕООД, гр.София-вх.№ 42-61-1/18.01.2013г.
10. ТЪКАННА БАНКА” БИОХЕЛЕНИКА БЪЛГАРИЯ”ЕООД,гр.София-вх.№ 40-075/18.01.2013г.
11. МБАЛСМП”Н.И.ПИРОГОВ”ЕАД, гр.София-вх.№4 2-04-2/18.01.2013г.
12. ТЪКАННА БАНКА „БЪЛГАРИЯ”ЕООД,гр.София-вх.№ 40-04-4/21.01.2013г.
13. МЕЖДУНАРОДНА ОЧНА БАНКА „СОФИЯ” ЕООД, гр.София-вх.№ 40-022/21.01.2013г.
14. СБАЛО ”ПРОФ. БОЙЧЕВ”ЕАД, гр.София-вх.№ 42-54-2/23.01.2013г.
15. ТЪКАННА БАНКА „БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ”ЕООД, гр.София-вх.№ 40-12-4/23.012013г.
16. ТБ “ОСТЕОЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр.София-вх.№ 40-01-5/24.01.2013г.
17. МБАЛ „СВ.ЛАЗАР” ООД, гр.София-вх.№ 42-51-5/24-01.2013г.
18. СБАЛАГ “Селена” ООД, гр. Пловдив-вх.№ 42-80-8/07.02.2013г.
19. ГПСПМП “Шейново 2005” ООД, София-вх.№ 42-00-10/15.03.2013г.
20. МБАЛ “ Св. Ив. Рилски”, ЕООД-вх.№ 42-57-1/14.03.2013г.
22. МЦ “Пентаграм”, ЕООД, гр. София-вх.№ 41-35-5/08.03.2013г.
23. ДКЦ “И.С.Грийнберг” ООД, гр.София-вх.№ 41-36-4/11.03.2013г.
24. УМБАЛ “Александровска” ЕАД, гр.София-вх.№ 42-07-10/28.01.2013г.
25. I МБАЛ - АД, София, ЕАД-вх.№ 42-39-1/07.03.2013г.
26. ТБ “Садаса 2007”ЕООД-вх.№ 40-11-15/31.01.2013г.
27. ТБ “Криоцентър България”, ЕАД-вх.№ 40-09-17/30.01.2013г.
28. АМЦСМ “Очна клиника Св. Петка” АД, София-вх.№ 41-34-1/28.01.2013г.
29. МЦО “ Андреев и Ко” ЕООД-София -вх.№ 42-32-1/28.01.2013г.
30. МЦ “Афродита” ООД- София, вх.№ 41-15-45/25.01.2013г.
IX. Участие в национални/международни програми и проекти, и регулярни работни
срещи на компетентните органи
Участие в регулярните работни срещи на компетентните органи на страните членки на
ЕО и европейското икономическо пространство в обхвата на тъканно-клетъчната регулация
в Брюксел, Белгия (взето участие и в двете годишни сесии - юнска/декемврийска).
C. Дейности по асистирана репродукция.
1. Контролира, координира и анализира дейността на всички лечебни заведения,
които извършват дейности свързани с асистирана репродукция, съгласно актуалната
нормативна база. Следи за промени в законодателството на ЕС в областта на асистираната
репродукция, като подпомага дейността на Изпълнителния директор за изготвянето на
Нормативни актове и Медицински стандарти в областта на асистираната репродукция и
прави предложения до Изпълнителния директор на ИАТ за промени на местните
нормативни актове.
2. Издава удостоверения на лечебните заведения, за извършване дейности, съгласно
изискванията на медицинския стандарт по асистирана репродукция и Наредба № 16 от 25
април 2007 г. Подържа регистрите за дейности по асистирана репродукция съгласно
Наредба № 28 от 20 юни 2007 г.
3. Извършва планови и внезапни проверки на всички лечебни заведения, които
извършват дейности по асистирана репродукция, съгласно Наредба № 4 от 19 февруари 2007
г. Изготвя отчети и доклади и статистики за дейностите по асистирана репродукция до
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Европейската комисия и по различни международни програми.
4. Организира и участва в дейности, свързани с повишаване на професионалната
квалификация и правоспособност на лицата, осъществяващи дейности по асистирана
репродукци. Участва в разработването и изпълнението на национални стратегии и програми,
международни проекти, анализи и прогнози в областта на асистираната репрдукция.
През изтеклата 2012 г. са извършени следните дейностипо асистирана репродукция
I. Издадени удостоверения на лечебни заведения съгласно Закона за лечебните
заведения, Закона за трансплантация на органи тъкани и клетки, и Наредба № 16 от 25 април
2007 г. на МЗ за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за
извършване на дейности по асистирана репродукция - общо 6 бр.:
1. Удостоверение № 1/13.03.2012г.на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НАДЕЖДА
РЕПРОДУКТИВ СОФИЯ”ЕАД, гр.София
2. Удостоверение № 2/21.05.2012г. на ТЪКАННА БАНКА „БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ”
ЕООД, гр. София
3. Удостоверение № 4/16.07.2012г. на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ОРИГИСЕЛ”
ЕООД, гр. София
4. Удостоверение
№
6/02.10.2012г.
на
„МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР
РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ Д-Р ЩЕРЕВ-РУСЕ”, гр.Русе
5. Удостоверение № 7/03.10.2012г. на „ИН ВИТРО-АГ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
ДИМИТРОВ” ЕООД, гр. София
6. Удостоверение № 9/18.12.2012г. на „ВИЕНА ИН ВИТРО МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР” ЕООД,гр.София
II. За 2012г. за дейностите по асистирана репродукция бяха проведени 20 бр.
инспекции съгласно Наредба № 4 от 19 февруари 2007 г. на МЗ за условията и реда за
извършване на инспекции на лечебните заведения от ИАТ, съгласно Наредба № 16 от 25
април 2007 г. на МЗ за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения
за извършване на дейности по асистирана репродукция и съгласно Наредба № 28 от 20 юни
2007 г. на МЗ за дейности по асистирана репродукция :
Годишни планови инспекции:
1. МЦАР „РЕПРОБИОМЕД”ООДгр.София
2. МЦ „БОРА”ООД гр.Пловдив
3. СБАЛАГ „СЕЛЕНА”ООД гр.Пловдив
4. АМЦСМП „ОЛИМЕД”ООД гр.Варна
5. МЦАР ВАРНА-ООД гр.Варна
6. САГБАЛ „Д-Р ЩЕРЕВ” ЕООД гр.София
7. СБАЛГАР „Д-Р МАЛИНОВ” ООД гр.София
8. ИВ МЦ „БРАТЯ ТОДОРОВИ” ООД гр.София
9. МБАЛ „СВЕТИ ЛАЗАР” ООД гр. София
10. СБАЛАГ „МАЙЧИН ДОМ” ЕАД гр.София
Инспекции във връзка с промяна или издаване на ново Удостоверение:
1. ИВ МЦ „ДИМИТРОВ” ЕООД, гр.София
2. МЦ “НАДЕЖДА РЕПРОДУКТИВ СОФИЯ”, ЕООД, гр.София
3. ТЪКАННА БАНКА „БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ”ЕООД, гр.София
4. МЦ „ОРИГИСЕЛ” ЕООД, гр.София
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5. МЦ ЗА „РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ Д-Р ЩЕРЕВ” ООД, гр.Русе
6. „ВИЕНА ИН ВИТРО МЦ” ЕООД, гр. София
Инспекции за сериозни нежелани реакции и сериозни инциденти
1.
2 инспекции на СБАЛГАР „Д-Р МАЛИНОВ” ООД гр.София
2.
1инспекция на „МЦРМОИВ-София” ООД гр.София
3.
1инспекция на „СБАЛАГРМ-СОФИЯ” ООД гр.София
III. Данни от регистрите съгласно Наредба № 28 от 20 юни 2007г. на МЗ за дейности
по асистирана репродукция:
1.
Данни от годишните отчети на Лечебните заведения по асистирана
репродукция - отчетените данни са от 29 лечебни заведения.
Лечебните заведения, които имат издадено удостоверение от ИАТ и съответно
разрешително от МЗ, за да извършват дейности по асистирана репродукция са 33 бр..
От тях 2 лечебни заведения не са имали дейност за отчетния период - Тъканна банка
“Биорегенерация”ЕООД гр. София и МЦ “Надежда Репродуктив София” ЕООД гр.София,
едно е временно закрито – МЦ“Надежда Репродуктив”-гр.Пловдив, едно лечебно заведение
е спряло дейността си по асистирана репродукция от 01.03.2012г. - ”МЦ по репродуктивна
медицина и оплождане ин витро” ООД гр. София.
I. Брой и вид извършени дейности по експертиза на:
1. потенциални реципиенти на:
а) сперматозоиди;
б) яйцеклетки;
в) зиготи;
2. донори на:
а) сперматозоиди;
б) яйцеклетки;
в) зиготи.
II. Брой извършени дейности по вземане на гамети:
1. сперматозоиди;
2. яйцеклетки.
III. Брой и вид извършени дейности по асистирана репродукция:
1. хормонална индукция на овулацията;
2. хормонална контролирана овариална (яйчникова) хиперстимулация
(КОХС);
3. инсеминации:
3.1. от партньор;
3.2. от донор;
4. оплождане на една или повече яйцеклетки, намиращи се извън
тялото на жената чрез:
4.1. класическо "ин витро" оплождане (IVF);
4.2. интраовоцитно инжектиране на единични сперматозоиди (ICSI);
5. вземане, експертиза, обработка, етикетиране и съхраняване на
яйцеклетки, сперматозоиди или зиготи;
6. поставяне на една или повече зиготи в тялото на жената
(ембриотрансфер - ЕТ), получени след оплождане на яйцеклетки от
същата или друга жена;

3622
892
5992
11045
7227
447
11593
7877
4515
6792

2746
646

1496
5626
36954
6327

16

7. биопсия на бластомери от зиготи за целите на
предимплантационната генетична диагностика (PGD);
8. ембриоредукция.
IV. Брой реципиенти, на които са поставени гамети/зиготи:
1. сперматозоиди;
2. яйцеклетки;
3. зиготи.
V. Брой извършени дейности по съхраняване на гамети/зиготи:
1. сперматозоиди;
2. яйцеклетки;
3. зиготи.
VI. Брой извършени дейности по етикетиране на гамети/зиготи:
1. сперматозоиди;
2. яйцеклетки;
3. зиготи.
VII. Брой раждания в резултат на асистирана репродукция:
1. раждане на едно здраво дете;
2. раждане на близнаци;
3. раждане на повече от два плода;
4. раждане на плод (плодове) с вродени малформации или заболявания
(следва да се посочи вид на малформацията/заболяването с код по
МКБ-Х).

22
77
3497
124
6307
2113
1039
2153
12062
14853
12093
1068
263
11
6

2. Данни от Периодичните доклади за сериозни нежелани реакции (СНР) и сериозни
инциденти (СИ):
Докладите се предоставят до края на февруари на следващата година. Към този момент в
ИАТ са постъпили данни от 22 лечебни заведения. Само три лечебни заведения - СБАЛГАР
„Д-Р МАЛИНОВ”гр.София, „МЦРМОИВ-София” ООД гр.София и „СБАЛАГРМ- СОФИЯ”
ООД гр.СОФИЯ са предоставили информация, че няма регистрирани СНР и СИ.
Регистрирани по съответния нормативен ред са 2бр. СНР от СБАЛГАР „Д-Р
МАЛИНОВ”,1бр.- „МЦРМОИВ-София”, 1бр.-„СБАЛАГРМ-СОФИЯ”.
3. Годишни доклади за броя на блокираните, изтеглените и унищожените
яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи.
Докладите се предоставят до края на февруари на следващата година. Към този
момент в агенцията се постъпили данни от 22 лечебни заведения.
Блокирани
сперматозоиди
107
овоцити
704
зиготи
1017
Общо: 1828

Изтеглени
сперматозоиди
108
овоцити
704
зиготи
1012
Общо: 1824

Унищожени
сперматозоиди
987
овоцити
9708
зиготи
6087
Общо: 16782

4.Данни от ежемесечните доклади съгласно чл. 44, т.1, 2 и 3 от Наредба № 28/2007г.
на МЗ.
Постъпили са данни от 29 лечебни заведения, извършващи дейности по асистирана
репродукция.
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регистър
донори/бр.
19953

регистър репродуктивни клетки
Овоцити/бр. Сперматозоиди/бр.
Ембриони/бр.
38113

12045

регистър
реципиенти/бр.

28927

10514

* Съгласно изискванията на Наредба № 28/2007г. на МЗ няма отчитане по процедури,
но съобразно дейността може да се счита, че регистър донори е равен на процедури по
взимане/даряване, а регистър реципиенти се равнява на процедури по поставяне.
№
1
2
3
4
5

ЛЗ
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ
ВАРНА, ООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „КЛИНИЧЕН ИНСТИТУТ ЗА
РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА” ООД-ПЛЕВЕН
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ
„РЕПРОБИОМЕД”ООД - СОФИЯ
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ
„ТЕХНОБИОС” ЕООД - СОФИЯ
ИН ВИТРО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БРАТЯ ТОДОРОВИ” ООД СОФИЯ

процедури
ET
IH
ID

155

113

9

337

44

30

222

112

23

15

8

7

75

42

21

24

10

0

36

35

21

145
238

173
52

38
15

161
79

199
67

22
0

49

28

10

213

19

0

141

70

33

169

77

0

57

0

0

0

25

12

2

26

4

6 „ИН ВИТРО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ВЯРА” ЕООД - СОФИЯ”
7 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БОРА” ЕООД- СОФИЯ
ИН ВИТРО АГ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ДИМИТРОВ” ЕООД 8 СОФИЯ
9 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “АФРОДИТА” ООД-СОФИЯ
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД
10 ГР.ТУТРАКАН
11 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „РЕПРОМЕД” ЕООД-ПЛЕВЕН
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА И
12 ОПЛОЖДАНЕ ИН ВИТРО - СОФИЯ”
АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА
13 МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „ОЛИМЕД” ООД-ВАРНА
АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- МАЙЧИН ДОМ”14 ЕООД ГР.ВАРНА
АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 15 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СОФИЯ 2000” ООД-СОФИЯ
АМБУЛАТОРИЯ -МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА
16 МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ “Д-Р МАРИО ДАВИДКОВ” ЕООД-ВАРНА
АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
– МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ООД гр.
17 ШУМЕН
АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
18 “САЛМАНИДА”ООД-ПЛОВДИВ
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО
ГИНЕКОЛОГИЯ И АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ „Д-Р
19 МАЛИНОВ”ООД-СОФИЯ
ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА
20 БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ШЕЙНОВО ЕАД - СОФИЯ
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ВИТА"
21 ЕООД-СОФИЯ

3019
0

450 110
39

41

0

123 125

18

ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА
22 БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. СОФИЯ” АД
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ
23 ЛАЗАР" ООД
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО
АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА И РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА
24 „СОФИЯ” ООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО
25 АКУШЕРСТВО И ГИНИКОЛОГИЯ „СЕЛЕНА”ООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА
26 АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ЩЕРЕВ” ЕООД-СОФИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ „МАЙЧИН ДОМ”ЕАД,
27 ГР.СОФИЯ
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
28 „БУРГАС”АД, ГР.БУРГАС
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ОРИГИСЕЛ” ООД ГР. СОФИЯ /ВИЕНА
ИН ВИТРО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР считано от 18.12.2012г./- ЕООД
29 СОФИЯ
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9
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Легенда: ET – ембриотрансфер; IH – партньорска инсеминация; ID – донорска инсеминация

Данните, предоставени в горната таблица са вид статистика само за служебно
ползавне. Подобна статистика и анализи за успеваемост, не са част от нормативните
изисквания. Информацията ако бъде публично достояние, може да доведе Агенцията
под отговорност свързана с Закона за защита на конкуренцията.
4. През 2012г. са направени 242 проверки в служебния регистър „Непартньорски
донори” по искане на 16 лечебни заведения. Проверките са искани съгласно чл.7, т.3 и чл.12,
т.2 от Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейностите по асистирана репродукция на МЗ,
както и за изпълнение на т.5.7 от Раздел IV от Медицинския стандарт по „Асистирана
репродукция” към същата Наредба.
Лечебни заведения

мъже

жени

МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР
ЗА
АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ ВАРНА,
ООД
МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР
„КЛИНИЧЕН
ИНСТИТУТ
ЗА
РЕПРОДУКТИВНА
МЕДИЦИНА” ООД
МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР
ЗА
АСИСТИРАНА
РЕПРОДУКЦИЯ
„РЕПРОБИОМЕД”ООД
ИН ВИТРО АГ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
"ДИМИТРОВ” ЕООД
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АФРОДИТА” ООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТИ ИВАН
РИЛСКИ” ЕООД гр.Тутракан
МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР
„РЕПРОМЕД”
ЕООД
АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ- МАЙЧИН ДОМ”- ЕООД гр.Варна
АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА

0

2

0

2

6

46

0

52

14

5

0

19

0

4

0

4

1
3

1
1

0
0

2
4

8

5

0

13

4

0

29

32

2

2

0

4

CRYOS
INTERNATIONA
L / Датска

общо

банка/
1
2
3
4
5
6
7
8
9

19

10

11

12
13

14
15
16

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ООД гр.
Шумен
„АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА
ИЗВЪНБОЛНИЧНА
МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ
МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР
САЛМАНИДА”
СПЕЦИАЛИЗИРАНА
БОЛНИЦА
ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ГИНЕКОЛОГИЯ И
АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ
„Д-Р
МАЛИНОВ”ООД
МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА
ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ВИТА" ЕООД
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА
БОЛНИЦА
ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРОГИНЕКОЛОГИЧНА И РЕПРОДУКТИВНА
МЕДИЦИНА „СОФИЯ”” ООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНА
БОЛНИЦА
ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И
ГИНИКОЛОГИЯ „СЕЛЕНА”ООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНА
АКУШЕРОГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ЩЕРЕВ” ЕООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНА
БОЛНИЦА
ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И
ГИНЕКОЛОГИЯ
„МАЙЧИН
ДОМ”ЕАД,
гр.София
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Работа с пациентски и неправителствени организации
От м. октомври 2012 г. са инициирани регулярни срещи с пациентски и
неправителствени организации веднъж месечно - обичайно втория четвъртък от месеца.
За м. октомври 2012г. на срещите са присъствали представители на Сдружение
“Български съюз на трансплантираните”, “Алианс на трансплантираните и оперираните” и
“Национална асоциация на трансплантираните”.
На срещите през м. ноември 2012г. и декември 2012г. са присъствали представители
на “Националната асоцияция на трансплантираните”.
Темите, които се дискутират на срещите касаят основно развитието и
популяризирането на донорството, възможност за информиране на обществото за
проблемите по донорството и трансплантацията, предложения и инициативи за съвместни
дейности между пациентски организации и ИАТ, организиране и участие в съвместни
телевизионни предавания, публикации в печата и др.
Съвместно с пациентските организации се проведе и Европейски ден на донорството
през м. октомври 2012г.
През м. декември 2012г бе проведена първата среща с водещи специалисти по
асистирана репродукция, като бяха обсъдени важни теми и предложения за промени в
нормативната уредба, касаещи хиперстимулационния синдром, класификация на странични
реакции и инциденти при асистираните реподуктивни технологии и други.

С УВАЖЕНИЕ,
Д-Р МАРИЯНА СИМЕОНОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
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