ДО
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

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

Относно: Отчет за дейността на ИАТ през 2014 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Представям Ви доклад за цялостната дейност на Изпълнителната агенция
по трансплантация за 2014 г., разпределена по дирекции, както следва:
І.

ДИРЕКЦИЯ
ДЕЙНОСТ”.

„ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА И АДМИНИСТРАТИВНА

Въз основа на определената бюджетна сметка за разходите за 2014 г. 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.
През 2014 г. Изпълнителна агенция по трансплантация е преминала изцяло към
прилагане на Сметкоплана на бюджетните организации /СБО/. Въведени са новите
счетоводни сметки от раздели „Поети ангажименти за разходи по Бюджет и Сметки за
средствата от ЕС“ и „Нови задължения за разходи по Бюджет и Сметки за средствата от
ЕС“.
Организирано е осчетоводяването и упражняването на контрол върху
бюджетните разходи и приходи, въз основа на Закона за счетоводството, Счетоводната
политика на ИАТ, Методиката за осчетоводяване, съгласно указания на МЗ по
прилагането на Счетоводната политика.
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 всички разходно1202 гр.София, ул. Братя Миладинови 112
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оправдателни документи са проверени от финансовия контрольор преди поемане на
задължение.
Всички ежемесечни касови отчети и разшифровки са изпращани своевременно в
дирекция „Бюджет и счетоводство” на МЗ. В МЗ е представен и годишния касов отчет
за 2014 г. 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 2014 г. Изготвени са и изпратени в МЗ в
указаните срокове и Справките касаещи поетите ангажименти по Бюджет и Сметки за
средствата от ЕС.
Изготвени са и представени в МЗ справките и разшифровките, касаещи
Бюджетна прогноза 2015-2017 г.
Разходите, извършени за дейността през 2014 г., са както следва:
Бюджетна
план сметка
на ИАТ за
2014 г. в лв.

Разходи за
възнагражде
ния по §01 в
лв.

691 670

366 526

Други
Разходи за
възнагражден осигуровки
ия
и по §05 в лв.
плащания на
персонала §02
в лв.

23 897

105 338

Разходи за
текуща
издръжка
и ТБО по
§ 10 и § 19
в лв.

Капита
лови
разходи
§52-01
§52-03
в лв.

Общо
разходи
на ИАТ
за 2013г.
в лв.

149 836

30 360

675 957

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 информационната инфрастуктура и
софтуер.
- заплати на 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.
Извършена е инвентаризация на активите и пасивите, стоково-материалните
ценности, дълготрайните материални активи и задбалансови ДМА, водещи се на ИАТ
към 31.12.2014 г. Изготвени са инвентаризационни описи, ведно със сравнителни
ведомости за конкретните резултати от проведената инвентаризация.
През 2014 г. ИАТ сключи четири договора за безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Административен капацитет“ съфинансирана от Европейския
съюз на обща стойност 1 423 167,13 лева. Проектите, по които Изпълнителната
агенция по трансплантация работи през изтеклата година са:
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Проект

Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на
интегрирана информационна система, предоставяща
административни услуги

Програма
Бюджетна
линия
Обща стойност
на проекта
Договор
Период на
изпълнение
Резюме на
проекта

ОПАК
BG051PO002/13/3.1-08
713 242,24 лева
13-31-8/04.04.2014
16 месеца – 04.04.2014 – 04.08.2015
Проектът цели подобряване на административното обслужване на
гражданите и бизнеса чрез изграждане на интегрирана
информационна система в ИАТ, съответстваща на разработените
европейска и национална рамки за оперативна съвместимост и
усъвършенстване на административните процеси, касаещи дейността
на Агенцията и предоставяне на он-лайн административни услуги на
граждани и бизнес.
В рамките на проекта се предвижда да бъде направен анализ на
процесите
и
взаимоотношенията
на организационната и
информационна структура и да се разработи методология за
предоставяне на он-лайн административни услуги и обмен на данни
между ИАТ и гражданите и бизнеса. Документооборотът на агенцията
следва съ бъде приведен в съответствие с новите изисквания на
електронното управление. Очаква се да се разработят актуализирани и
внедрени модули за управление на документооборота и да бъде
изграден високо функционален уеб-портал за услуги в унисон с
унифицираната визия за електронно управление.

Постигнато
през 2014








Сформиран е екип за управление на проекта;
Проведена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
публична покана за избор на изпълнител за осъществяване на
дейностите по информация и публичност на проекта и е сключен
договор с фирма „Джиев-95“ ЕООД за извършване на дейността;
Проведена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
публична покана за избор на изпълнител за извършване на анализ
на процеси и взаимоотношения, на организационна и
информационна структура и изработка на методология за
предоставяне на административни услуги и обмен на данни и е
сключен договор с фирма „СМС-България“ ЕООД за анализиране
на процесите и взаимоотношенията на организационната и
информационна структура;
Проведена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
публична покана за избор на изпълнител за доставка на хардуерно
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оборудване за работа на интегрирана информационна система и е
сключен договор с фирма „Контракс“ АД за доставка на
необходимото хардуерно и софтуерно оборудване;
Проведена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
открита процедура за избор на изпълнител за създаване на
интегрираната информационна система, чрез която ще се
предоставят он-лайн електронни услуги на гражданите и бизнеса.

Проект

Изграждане на информационно-комуникационна среда,
поддържаща база данни за трансплантациите на органи, тъкани и
клетки

Програма
Бюджетна
линия
Обща стойност
на проекта
Договор
Период на
изпълнение
Резюме на
проекта

ОПАК

Постигнато
през 2014

BG051PO002/14/3.2-06
443 945,09 лева
14-32-2/21.08.2014
12 месеца – 21.08.2014 – 20.08.2015
Целта на проекта е реализиране на комплексното административно
обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на
публичния и служебния регистър на Изпълнителната агенция по
трансплантация, чрез който се събира, обработва, съхранява и
предоставя информация във връзка с трансплантацията на
органи,тъкани и клетки.
ИАТ поддържа 27 регистъра (5 публични и 22 служебни) и се очаква
чрез проекта да се постигне обединение на информацията, съдържана
в тези регистри и да се създаде възможност за автоматично
получаване на различни крос-секции и анализи на наличната
информация. Предвижда се отделни модули на регистрите да бъдат
отворени за гражданите и бизнеса, а останалата информация да бъде
предоставяна по административен път на висшестоящите
контролиращи организации: Министерство на здравеопазването,
Министерски съвет, Народно събрание.
Проектът ще се реализира чрез цифровизиране на данните в
регистрите и свързване на тези регистри с централните системи за
електронно управление.
•
Сформиран е екип за управление на проекта;
•
Проведена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
открита процедура за избор на изпълнител, който да разработи
обединен регистър – публичен и служебен на ИАТ.
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Проект

Повишаване на квалификацията и професионализма на
служителите от Изпълнителна агенция по трансплантация

Програма
Бюджетна
линия
Обща стойност
на проекта
Договор
Период на
изпълнение
Резюме на
проекта

ОПАК

Постигнато
през 2014

BG051PO002/14/2.2-16
113 912,22 лева
14-22-23/12.09.2014
12 месеца – 12.09.2014 – 12.09.2015
Проектът цели да се повиши квалификацията и професионализма на
служителите от Изпълнителната агенция по трансплантация чрез
провеждане на специализирани обучения съобразно функциите, който
служителите изпълняват.
В рамките на проекта ще се осъществят пет обучения в следните
области:
 Специфично европейско и национално законодателство в областта
на трансплантациите на органи, тъкани и клетки – транспониране
на европейските директиви в законодателството на различните
европейски страни”
 Биоетика и законодателни инициативи
 Планиране и провеждане на информационни кампании, свързани с
популяризиране на донорството на органи, тъкани и клетки
 Управление на донорския процес в различните европейски страни
в светлината на международния обмен на органи, тъкани и клетки,
който се извършва от ИАТ.
 Европейски стандарти за качество и безопасност на човешките
органи, тъкани и клетки, предназначени за трансплантация.
 Сформиран е екип за управление на проекта;
 Подготвена е документацията и е обявявена обществена поръчка
чрез открита процедура за избор на изпълнител за организиране и
провеждане на обученията.

Проект

Подобряване на ефективността на Изпълнителна агенция по
трансплантация чрез оптимизиране на структурата и функциите
й

Програма
Бюджетна
линия
Обща стойност
на проекта

ОПАК
BG051PO002/14/1.1-08
152 067,58 лева
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Договор
Период на
изпълнение
Резюме на
проекта

Постигнато
през 2014

14-11-13/19.08.2014
12 месеца – 19.08.2014 – 19.08.2015
Проектът е разработен с цел подобряване на организацията на работа
на Изпълнителна агенция по трансплантация за постигане на по–
голяма ефективност и ефикасност на структурата и функциите й. В
резултат на неговото изпълнение ще се извърши функционален анализ
на агенцията, в т.ч. анализ на релевантността, анализ на
ефективността, анализ на ефикасността.
Очакванията са да се създаде план за оптимизиране на функциите и
организационното структуриране на агенцията, както и план за
подобряване на ефективността от дейността на агенцията, на нейната
ефикасност и икономичност.
В рамките на проекта ще се изработи стратегия за организационно
развитие и модели за управление на промените. Ще бъдат
разработени методика и индикатори за мониторинг и управление
въведените нови организационни правила и модели.
 Сформиран е екип за управление на проекта;
 Обявена е обществена поръчка чрез открита процедура за избор на
изпълнител за осъществяване на функционалния анализ на ИАТ и
е избран изпълнител.
 Сключен е договор с „Интеледвайзърс“ ЕООД за извършване на
функционалния анализ.
 Проведена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
публична покана за избор на изпълнител за осъществяване на
дейностите по информация и публичност на проекта.
 Сключен е договор с фирмата „Кей Пи Ем Консултинг“ ЕООД за
осъществяване на дейностите, свързани с публичността на проекта

Определени са оперативните и стратегически цели на Агенцията за 2014 г.,
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
на ефикасността на управлението на риска се осъществява текущо наблюдение на
процеса на управление на рисковете и предприетите действия за поддържане на тези
рискова в 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.
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Документирането на дейностите по управлението на рисковете е извършвано
чрез поддържане на актуален Риск-регистър. В него са идентифицирани рисковете,
тяхната оценка и влияние, предприетите действия и остатъчния риск.
През 2014 г. се извърши периодичен преглед на вътрешните актове на ИАТ.
Вътрешните актове (заповеди) са преработвани, актуализирани и допълвани, в
съответствие с действащата нормативна уредба. При актуализирането на вътрешните
актове са взети предвид промените в законовите и подзаконовите нормативни актове,
както и отправените препоръки по доклад с изх. № 75-04-397/16.12.2013г., за
резултатите от извършена проверка в агенцията от контролни органи на Министерство
на здравеопазването. Промените във вътрешните актове са въвеждани на основание
заповеди на Изпълнителния директор на ИАТ. През 2014г е извършена актуализация
на предоставяните от ИАТ административни услуги в Списъка на унифицираните
наименования на административните услуги (СУНАУ). Актуализирана е и Хартата на
клиента, съгласно отправените препоръки в доклад с изх. № 75-04-397/16.12.2013г., за
резултатите от извършена проверка в Агенцията.
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 2014 г. служители на Агенцията участвуваха в следните обучения на Института по
публична администрация:
1. Въведение в държавната служба – 3 служители;
2. Бази данни с MS ACCESS (начинаещи) – 6 служители (5-ма по СПО и 1 по
ТНО);
3. Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс) – 1 служител (ТПО);
4. Конфликт на интереси – правна рамка и практики – Социалните мрежи и
комуникация с граждани – 1 служител;
5. Управление на човешките ресурси – 1 служител;
6. Прилагане на АПК – 1 служител;
7. Прилагане на комплексно административно обслужване – 1 служител;
8. Доброто управление - отворена и прозрачна администрация – 1 служител;
9. Прилагане на правото на ЕС в България (за не юристи) – 1 служител;
10. Оперативна съвместимост и стандарти за обмен на данни – 1 служител.
Преминали обучение във връзка с изискванията на Наредба № 4 от 19 февруари
2007 г. за условията и реда за извършване на инспексции на лечебните заведение от
ИАТ са 8 служители.
Служители, преминали други обучения:
1. Промени в трудовото законодателство-КТ и ЗЗБУТ ”– 1 служител.
2. Обучение за новите бенефициенти по Оперативна програма „Административен
капацитет“ – 4 служители;
3. Измененията в Закона за обществените поръчки – 1 служител;
4. Е-здравеопазване – 2 служители.
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Представен е доклад на МЗ за състоянието на системите за финансово
управление и контрол, както и доклад за управлението на риска в организацията за 2014
година.
Попълнени и утвърдени са разделите в отчетен доклад за 2014 г. на
информационната система за състоянието на администрацията, относими към
дейността на ИАТ.
През отчетния период са проведени 3 конкурса за начначаване на държавни
служители както следва:
- конкурс за главен експерт в дирекция „ФСАД“;
- конкурс за старши експерт в дирекция „ФСАД“;
- конкурс за старши юрисконсулт в дирекция „ФСАД“.
По проведените конкурси няма подадени възражения.
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 част от
служителите на Агенцията преминаха профилактични медицински прегледи.
През 2014 година бе извършен текущ ремонт на покрива на сградата на ИАТ и
бе закупена и пусната в експоатация механична стълбищна платформа за улесняване на
достъпа от хора с увреждания.
По отношение на работата с медии, с пациентски и неправителствени
организации в ИАТ са проведени регулярни срещи с пациентски и неправителствени
организации, а работата с журналистите продължи да е активна.
През 2014 г. бяха организирани над 10 срещи и много неофициални събирания,
свързани с организацията и провеждането на общите събития на ИАТ и НПО сектора.
На срещите присъстваха представители на Български съюз на трансплантираните,
Алианс на трансплантираните и оперираните, Национална асоциация на
трансплантираните, Федерация „Български пациентски форум“, Асоциация на
пациентите с бъбречни заболявания, Алианс на хората с редки болести, Българско
общество на пациентите с пулмонална хипертония, Асоциация „Пулмонална
хипертония“, Национална асоциация на децата с диабет, Фондация „Искам бебе“,
Фондация „Майки за донорство“ .
В рамките на проведените срещи през 2014 г. основните теми, които бяха
дискутирани, са свързани с възможностите и общата работа на ИАТ и пациентските
организации за популяризиране на донорството и трансплантациите, организирането и
провеждането на Дни на донорството (4-18 октомври 2014 г.), както и обсъждане на
евентуални предложения за промени в законодателството по отношение на
кръстосаното донорство. По време на срещите бяха поставяне и други проблеми, както
и бяха обсъждани евентуални решения.
Съвместно с пациентските организации бяха проведени Дни на донорството (418 октомври 2014 г.), и беше отбелязан Европейският ден на донорството на 11
октомври 2014 г. На 4 октомври 2014 г. беше открита изложба с най-добрите
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фотографии от конкурса за снимка „Полетът на душата“ организиран от ИАТ и
Списание „8“. Официалният старт на Седмицата на донорството беше даден от
директора на ИАТ на пресконференция на 11 октомври 2014 г. По време на Седмицата
на донорството бяха организирани:
 концерт с участието на популярни изпълнители;
 футболен мач между ветераните на футболни клубове „Левски“ и ЦСКА;
 дискусия със студенти в УБ „Лозенец“ за кръстосаното донорство и
декларирането на съгласие за донорство приживе;
 Парад на донорството и Вечер в памет на донора;
 Бяха проведени информационни кампании за донорството на стволови клетки и
репродуктивен материал.
В страната бяха организирани и проведени събития за популяризиране на
донорството и трансплантацията в Пловдив, Варна, Хасково, Стара Загора, Сливен,
Бургас, Плевен.
През 2014 г. Изпълнителната агенция по трансплантация продължи дейността си
и по отношение на работата с ученици, студенти медици и студенти от други
специалности, както и младежи, като д-р Симеонова, директор на ИАТ, участва с
презентации и лекции в следните събития: Семинар по редки болести - Пловдив;
Семинар по редки болести във филиала на Тракийския университет – Хасково; Втора
студентска конференция – Пловдив; Семинар на Националния алианс на хората с редки
болести и Трета национална конференция за пациенти с пулмонална хипертония –
Велнград; дискусия с ученици от 57 Спортно училище – София, Обучителен семинар
на Българския младежки червен кръст; участие с презентации в срещи на пациентските
организации в страната – Шумен, Варна, Бургас, Велико Търново.
През 2013 г. д-р Симеонова изготви въпросник-анкета и инициира
социологическо проучване за информираността и нагласите на обществото за
донорството и трансплантациите. През 2014 г. тя изготви анкетни карти и проведе
няколко проучвания по време на срещи с ученици и студенти по отношение на
донорството и трансплантациите, както и за качеството на живот сред пациенти,
чакащи за трансплантация или вече трансплантирани, което подпомогна определяне на
насоките в работата на ИАТ. През 2013 г. по инициатива на д-р Симеонова и съвместно
с „Асоциация за детско развитие 'Член 24'“ бе създаден информационен сайт за
донорството и трансплантациите – www.bgdonor.com, като към него съществува и
фейсбук страница, чието администриране пое ИАТ. През 2014 г. продължава
информационното поддържане и актуализиране на сайта и страницата.
Темата за донорството и трансплантациите продължи да е интересна за
обществото и журналистите и намери отражение и достатъчно място във вестниците и
интернет и през 2014 г., като всеки месец през годината имаше своя информационен
акцент. Радио и телевизионното време посветено на донорството и трансплантациите
беше по-голямо спрямо предходни години, като личните истории и добрият пример
бяха водещи. В количествено отношение приблизителният брой публикации за 2014 г.
са над 813. Репортажите в електронните медии са над 255, като в интернет могат да
бъдат намерени повечето от тях. Около 95% от всички публикации, репортажи и
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интервюта са следствие от работата на ИАТ, останалите 5% са по инициатива на самите
медии. Като следствие от текущия анализ през 2014 г. бяха разработени основните
послания и комуникационни способи за привличането на повече журналистически
интерес, както и способи за туширане на неганивните публикации и репортажи.
Съотнесени цифрите спрямо работните дни през 2014 г. (251 работни дни)
Изпълнителната агенция по трансплантация е реализирала всеки работен ден по 3.24
публикации и 1.01 репортажа. В резултат на предприетите действия се повиши
информираността на обществото по отношение на донорството и трансплантациите.
Броят на органните трансплантации за 2014 г се увеличи с 115.4% (два пъти) спрямо
2013 г. и 342.1% (над четири пъти) спрямо 2012 г.
За развитие и подобряване на технологичната обезпеченост, информационната
инфраструктура, комуникациите и средствата за осъществяване на административните
услуги в Агенцията бяха реализирани редица дейности. Инсталирани са нови версии на
операционните системи и офис пакетите на персоналните компютри. Закупени са десет
нови персонални компютъра и един преносим компютър. По проекта „Електронно
обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна
система, предоставяща административни услуги в ИАТ” финансиран по ОПАК са
закупени и въведени в експлоатация:
ОПИСАНИЕ

Сървър
Дисков масив
Windows 2012 Server Datacenter
Microsoft SQL 2012 Standart
Microsoft Lync Server 2013 Standart
Microsoft System Center 2012 Datacenter

БРОЙ

2
1
4
1
1
2

През 2013 година бе направен цялостен анализ на информационното
осигуряване и бяха планирани и извършени необходимите промени в
информационната инфраструктура на ИАТ. Остарелият системен софтуер на всички
персонални компютри (MS Windows XP и MS Office XP/2003, чиято поддръжка бе
прекратена, бе изцяло заменен с актуален – MS Windows 7 Professional (32-битови и
64-битови версии) и MS Office 2010, в съответствие с Наредба за общите изисквания за
оперативна съвместимост и информационна сигурност. Планираната интеграция на
новата операционна система бе извършена в кратки срокове. Компютрите, които
позволиха известно надграждане, бяха преинсталиране и пригодени за работа с новите
системи, с разширяване на оперативната памет и смяна на дисковете. Закупените нови
компютри са с инсталирани последни версии на системния и базовия софтуер –
MS Windows 8.1 (64-битови) и MS Office 2013. Постигнатата съвместимост на
всички компютърни системи позволи прилагане на услугата Windows 2012
ActiveDirectory за определяне на правила за достъп и използване на
информационните ресурси за всички служители в ИАТ.
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Основно бе променена системата за защита на информацията и достъпа до
поддържаните от ИАТ регистри с данни. Бе разработена и приложена обща
политика за ползване на ресурсите, реализираща система от потребителски роли и
права. Всички потребители на системите бяха включени в общ домейн, което вече ни
позволява автоматизиран контрол на достъпа до информацията, с установени
изисквания и права.
Антивирусната защита на системите в Агенцията бе
стандартизирана и позволява прилагане на общи политики и автоматично
осъвременяване. Необходимите проверки на данните при въвеждане или обновяване
(достъп до системата ГРАО) бяха въведени чрез закупуване на електронни подписи за
служителите.
Надеждността на сървърите в инфраструктурата бе определена като ниска
(критична) и в края на 2013 година бе проведена процедура за закупуване на 2 нови
сървъра, заедно с необходимия ни системен софтуер, които бяха исталирани
успешно в началото на 2014 г. и основните регистри и данни бяха прехвърлени на тях.
Това ни позволи да приложим изцяло нова политика на архивиране на цялата
поддържана информация, със запазване на версии на файловете и данните до 30 дни
назад. Съществена промяна в работата на системите бе извършена и с инсталирането
на MS Exchange Server, с който всички услуги, свързани с електронната поща и
прехвърлянетто на информацията, бяха поети от нашите сървъри, каквито са
изискванията на Закона за електронното управление и Наредба за общите изисквания за
оперативна съвместимост и информационна сигурност.
ДИРЕКЦИЯ „РЕГИСТРИ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛ И РАЗВИТИЕ НА
ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА”:
Дирекция „ Регистри, информация, контрол и развитие 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.

I. Инспекции на лечебни заведения, извършващи органна, тъканна
трансплантация и асистирана репродукция:
Представяме Ви извършените инспекции на лечебните заведения през 2014 г. и
резултатите от тях, съгласно предварително утвърдения график за извършването им.
Инспекциите са за издаване на удостоверения/разрешения за дейност на ЛЗ
(предварителни), планови инспекции, както и извършени по сигнал, при установяване
на странични реакции и инциденти при извършване на дейности по трансплантация на
органи, тъкани и клетки и асистирана репродукция. Своевременно са Ви предоставени
актовете за издадените административни нарушение, съгласно изискванията на ЗТОТК,
както и постъпилите в ИАТ жалби и сигнали от физически лица.
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Проведени планови инспекции на лечебни заведения през 2014:
ЛЗ – трансплантация на
органи

ЛЗ - съхр. и трансплантация
на тъкани и клетки

ЛЗ – асистирана
репродукция

1

УМБАЛ
“АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД,
гр. София

УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА”
ЕАД, гр. София

АМБУЛАТОРИЯ ЗА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
„СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“, ООД,
гр. ШУМЕН

2

МНОГОПРОФИЛНА
ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р
СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” Велико
Търново

"ТЪКАННА БАНКА
БИОГЕНИНИ" ЕООД , град
ПЛОВДИВ

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
„БОРА” ЕООД – ПЛОВДИВ“

3

МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ КЪМ
ВОЕННОМЕДИЦИНСКА
АКАДЕМИЯ град София

„ТБ БИОХЕЛЕНИКА
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София

ИН ВИТРО МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР
„БРАТЯ ТОДОРОВИ“ ООД ,
София

4

МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «ДР ТОТА ВЕНКОВА» Габрово

"ТЪКАННА БАНКА - БУЛГЕН"
АД град СОФИЯ

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„ВИТА“ ЕООД, София

5

МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ АД

"ТЪКАННА БАНКА КРИО
ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ" АД, гр.
София

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПО ГИНЕКОЛОГИЯ
И АСИСТИРАНА
РЕПРОДУКЦИЯ „Д-Р
МАЛИНОВ“ ООД - София

6

"МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПО ГИНЕКОЛОГИЯ
И АСИСТИРАНА
РЕПРОДУКЦИЯ „Д-Р
МАЛИНОВ“ ООД - София

"МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД

7

УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ
"НАЦИОНАЛНА
КАРДИОЛОГИЧНА
БОЛНИЦА" ЕАД, София

"МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД

АМБУЛАТОРИЯ ЗА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ –
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
„СОФИЯ 2000“ ООД
гр. София

8

МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН
ШУКЕРОВ” АД,
гр. Смолян

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"ПРОФ. СТОЯН КИРКОВИЧ" –
АД /УНИВЕРСИТЕТСКА/ Стара
Загора

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
„НАДЕЖДА РЕПРОДУКТИВ,
СОФИЯ“ ООД
град София

9

МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. СТОЯН

«МЕЖДУНАРОДНА ОЧНА
БАНКА СОФИЯ»– ЕООД, гр.
София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА
АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ
„ВАРНА” ООД
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КИРКОВИЧ" – АД
/УНИВЕРСИТЕТСКА/
гр. Стара Загора
10

УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА
МЕДИЦИНА „Н.И.ПИРОГОВ”
ЕАД,
град София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
"ПЕНТАГРАМ 2012" ООД,
София

АМБУЛАТОРИЯМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА
СПЕШНА МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ „ОЛИМЕД” ООД
ВАРНА

11

МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ИВАН
РИЛСКИ” – АД, РАЗГРАД

НСБАЛХЗ – ЕАД , гр. София,

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА
РЕПРОДУКТИВНА
МЕДИЦИНА"РАДОСТ" ООД,
гр. Варна

12

УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ
„СВЕТА АННА” АД

УНИВЕРСИТЕТСКА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ
"ПРОФ.БОЙЧО БОЙЧЕВ" ЕАД ,
град СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
ЗА АСИСТИРАНА
РЕПРОДУКЦИЯ
„РЕПРОБИОМЕД“ ООД,
гр. София

13

МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ – „ТОКУДА
БОЛНИЦА СОФИЯ" АД

ТЪКАННА БАНКА
«ОСТЕОЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ»
ЕАД, София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
„РЕПРОМЕД”ЕООД – Плевен

14

УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ
„Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” АД , Плевен

УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА
„Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД, град
София

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
АКУШЕРО–ГИНЕКОЛОГИЧНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ЩЕРЕВ“ ЕООД,
София

15

УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ
«ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ»
ЕАД гр.София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО
ОФТАЛМОЛОГИЯ
"РЕСБИОМЕД" ЕООД, София

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРОГИНЕКОЛОГИЧНА И
РЕПРОДУКТИВНА
МЕДИЦИНА „СОФИЯ“ ООД

16

„ТЪКАННА БАНКА САДАСА
2007“ ЕООД, София

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И
ГИНЕКОЛОГИЯ "СЕЛЕНА"
ООД ,град ПЛОВДИВ

17

СБАЛДОХЗ – ЕООД, гр. София,

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО
АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ
„ ТЕХНОБИОС“ ЕООД,
ГР.СОФИЯ

18

„СБOБАЛ – ВАРНА” ЕООД,
гр. Варна,

19

УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„СВЕТА АННА” АД
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20

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И
ГИНЕКОЛОГИЯ "СЕЛЕНА"
ООД ,град ПЛОВДИВ

21

ТЪКАННА БАНКА
„БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ“ ЕООД,
град София,

22

ТБ «БЪЛГАРИЯ» – ЕООД, гр.
София,

23

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
„ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ"
АД

24

УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” АД ,
гр. Плевен

25

УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
«ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ»
ЕАД
гр.София

Преобладаващата част от констатираните пропуски и нередности при плановите
проверки представляват отсъствие или неправилно водене на документация, отсъствие
на алгоритми и/или определени отговорни лица за контрол на качеството на
дейностите, извършвани от лечебните заведения.
На второ място се нарежда непредставянето в ИАТ на актуални и актуализирани
договори на лечебни заведения с други лечебни заведения за извършване на съвместна
дейност или договори с фирми за сервизна поддръжка и други услуги.
На трето място се нарежда неподаването своевременно на новите Стандартни
оперативни процедури (СОП) за оценка и утвърждаване от Изпълнителния директор на
ИАТ. По част от направените препоръки текат срокове за изпълнението им, които ще
приключат през 2015 година.
През 2014 година са извършени следните тематични проверки:


Извършени проверки на ЛЗ за издаване на удостоверение
дейности по органна и тъканна трансплантация за 2014г:

на ЛЗ за

1. МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр.София;
2. „Пета МБАЛ- София“ ЕАД, гр.София;
3. МБАЛ „Скин системс“ ЕООД, с.Доганово.
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Извършени проверки на ЛЗ за издаване на разрешение на Тъканна
банка за дейности по тъканна трансплантация за 2014г:
1. „Тъканна банка Садаса 2007“ ЕООД, гр.София;
2. „Тъканна банка Биохеленика България“ ЕООД, гр.София.



Извършени проверки на ЛЗ за оценка на изпълнението на препоръките
от предишна инспекция:
1. УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД, гр.София.



Проверки за издаване на удостоверения за дейности по асистирана
репродукция :
1. "Ню лайф- Медицински център по гинекология" ООД, гр.Пловдив;
2. "Медицински център Ин Витро Тракия" ЕООД, гр.Стара Загора;
3. АСМП-Медицински център „Св.Иван Рилски“ ООД, гр.Шумен;
4. Медицински център „Вяра“ ЕООД, гр.София / Удостоверението е
издадено на 05.01.2015 г.



Извършени проверки по сигнал за 2014г :
1. МЦ „ Афродита“, гр.София
2. МЦ за Репродуктивна медицина „Радост“ ООД, гр.Варна



Проверки за странични реакции и инциденти при дейности по
асистирана репродукция:
1. Медицински център по асистирана репродукция „ Репробиомед“,
гр.София
2. СБАЛАГ и Репродуктивна медицина „София“
3. СБАЛГАР „ Д-р Малинов“



Издадени актове за административни нарушения:
1. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “АФРОДИТА“ ООД, гр. София – издаден АКТ
за установено административно нарушение - № 01/11.07.2014г.

II. Дейности по органно донорство и трансплантации:
В Дирекция „Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията”,
по дейностите, свързани органното донорство и трансплантация са извършвани
дейности за:
 контролиране, координиране и анализиране на 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;
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 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 Европейската общност в
областта на донорството и трансплантацията, и предложения за хармонизиране
на българското законодателство в областта на донорството и трансплантацията с
европейските изисквания.
Статистически данни на дейностите на ИАТ през 2014
Трупни донори по ЛЗ за 2014г.
брой
трупни
донори

Лечебно заведение

нереализирани
трупни
донори

общо брой
донори

МБАЛНП "Св.Наум" ЕАД, гр.София

1

МБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр.Варна

4

9

13

1???

3

4

МБАЛ Русе АД

1

1

2

МБАЛСМ "Пирогов"

4

1

5

МБАЛ БУРГАС

4

4

МБАЛ"Д-р Никола Василев" гр.Кюстендил

1

1

УМБАЛ "Д-р Г.Странски" АД, гр.Плевен

4

МБАЛ "ТОКУДА Болница" София

1

МБАЛ"Д-р Ст.Черкезов"АД; В.Търново

1

1

2

22

16

38

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински "АД, гр.Сливен

ОБЩ БРОЙ:
Общ брой донори

1

1

5
1

Трансплантации по ЛЗ за 2014 г.
Лечебно
заведение
УМБАЛ
"Александровска"
ЕАД

Бъбреци
от жив
донор
9

Бъбреци
от трупен
донор
22

Ч. дроб
от жив
донор

Ч. дроб от
трупен
донор
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за ЛЗ
31
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УБ"Лозенец"
МБАЛСМ
"Пирогов"
ВМА София
МБАЛ "Света
Марина" ЕАД,
гр.Варна
МБАЛ "ТОКУДА
БОЛНИЦА
СОФИЯ "
СБАЛ-ССЗ
"Света
Екатерина"
Евротрансплант
Общо
трансплантации
по органи

1

22

1

7

31

10

10
2

1

1

2

12

44

1

4

4

3

2

5

21

6

84

В сътрудничество с Евротрансплант е извършен обмен на органи (при
липса на реципиент от Служебния регистър на ИАТ):
-

черен дроб: Германия (Берлин – 2; Есен -1);

-

сърце: Словения – 1; Грац, Австрия – 1.

Донорите са от следните лечебни заведения:
Орган

Брой

Лечебно заведение, предоставило донора

Черен дроб

3

сърце

2

УМБАЛ "Д-р Георги Странски" АД- гр.Плевен,
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД, УМБАЛ
"Св.Марина"–гр.Варна
УМБАЛ "Д-р Георги Странски" АД- гр.Плевен, МБАЛ–
Бургас-АД

Годишни отчети от лечебните заведения, подадени към ИАТ за 2014г за дейности
по органна трансплантация:
1. МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД- гр.Сливен
2. МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов" АД - гр.Велико Търново
3. УСБАЛССЗ "Св.Екатерина" ЕАД- гр.София
4. МБАЛ Пловдив –АД- гр.Пловдив
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5. МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД- гр.Смолян
6.“ Токуда Болница София“ АД- гр.София
7. УМБАЛ "Александровска" ЕАД- гр.София
8. Пета МБАЛ – София ЕАД
9. МБАЛ-Добрич-АД
10. МБАЛ "Д-р Никола Василев" АД- гр.Кюстендил
11. МБАЛ-Русе-АД
12. УМБАЛ "Св.Марина"–гр.Варна
13. ВМА-София
14. МБАЛ Варна към ВМА
15.МБАЛ–Бургас-АД
16.УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД
17. УМБАЛ "Св.Анна" АД
18. МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД- гр.Габрово
19.МБАЛ "Проф.д-р Параскев Стоянов" АД-гр.Ловеч
20.УМБАЛ "Д-р Георги Странски" АД- гр.Плевен
21. МБАЛ-Шумен-АД
22. МБАЛ "Св.Иван Рилски" АД - гр.Разград
23.МБАЛ-НКБ –ЕАД
24. УБ Лозенец- гр.София
25. УМБАЛ "Проф.Стоян Киркович" ЕАД- гр.Стара Загора
26. МБАЛНП „ Св.Наум“ ЕАД- гр.София
27. МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД- гр.Монтана
28. УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД
29.УМБАЛ" Св.Георги" ЕАД,- гр.Пловдив
Извършени са три обучения по ИПА на експерти по органна трансплантация.

III. Дeйности по трансплантация на тъкани и клетки:
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;
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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.
Дейности по тъканна и клетъчна трансплантация, извършени през 2014г
Присадени роговици и амниони по
лечебни заведения

роговици

амнион

МБАЛ Токуда болница -София
СБОБАЛ Варна ЕООД -Варна
СОБАЛ Вижън ООД
УМБАЛ „Георги Странски“ ЕАД, Плевен
СОБАЛ „Акад.Пашев“ ООД, София
СБАЛОБ Ден ЕООД, София
АМЦСМП Св.Петка- Варна ООД
АМЦСМП-очна клиника Св.Петка- Варна АД
УМБАЛ „Св.Анна“, София
СБАЛОЗ „Дъга“, София
СБАЛОБ „Зрение“, София
СОБАЛ „Пентаграм“ ЕООД, София
УМБАЛ Александровска - София
СОБАЛ „Доц. Георгиев“-Варна-ЕООД
УМБАЛ"Царица Йоанна", София
МЦ"Пентаграм"2012 ООД, София
МЦО "Ресбиомед", София

4
13
1
7
16
29
3
8
5

2
55
7

ОБЩ БРОЙ:

109

1
13
4
1

12

3
6

4
85

Извършени трансплантации на тъкани и клетки
Автоложни
Алогенни
Костен
трансплантации трансплантации мозък

СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

НСБАЛХЗ
СБАЛДОХЗ
ОБЩ БРОЙ:

64
13
77

20
20

3
3
6

Присадени тъкани и клетки от трупен донор
1202 гр.София, ул. Братя Миладинови 112
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Присадени тъкани и клетки от
човешки произход

Част от
кост

МБАЛ Токуда болница -София
МБАЛСМ Пирогов- София
УСБАЛО Проф. Бойчев- София
ВМА - София
МБАЛ - Русе
УМБАЛ Св.Георги-Пловдив
ИСУЛ - Царица Йоанна

Спонгиоза

12
19
20
12

31+1/3
5
3
1

7

6

1

15

3

ОБЩ БРОЙ:

Сухо- Алографт
жилие продукти

Шпан

43+1/3

8

78

8

6

8

Присаждане на тъкани и клетки от животински произход:
Лечебно заведение

УМБАЛСМ "
Н.И.Пирогов

Общо

Брой ксенокожи

Количество в
см²

3 процедури

5

4200см²

Вземане на тъкани и клетки от трупен донор
Донори
ТБ Остеоцентър
България ЕАД
ТБ България
ЕООД
Биорегенерация
ЕООД
Международна
очна банка –София
ЕООД
УМБАЛСМ
„Пирогов“ ЕАД

Фасции

141
78

152

Кости

Сухожилия

1 521

805

22

827

406

25

Кожи

Рого- Хрувици щял

2

13

Мускул

Общо

Кожа
в см²

2 348

34 22
4

1 425

22

44

44

42

83

83

20

74

6

18

10

108

Вземане на тъкани и клетки от жив донор
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тел.: +359 2 813 50 10, факс: +359 2 931 61 51
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Лечебно заведение

ТБ „Биогенини“
ЕООД

Донори

кръв от
пъпна
пъпна
връв
връв

Плацента

мле мастн периф.хем
костен Ало- бедр.
чен
а
опоет.ст.к
мозък амнион гл.
зъб тъкан
летки

9

9

6

145

145

137

84

84

29

24

19

ТБ "Булген"АД

217

210

210

ТБ
"Биорегенерация"
ЕООД

668

294

280

ТБ "Криоцентър
България" ЕАД

523

523

415

МЦ
"Афродита"ООД

564

555

529

НСБАЛХЗ ЕАД

117

115

18

18

ТБ "Садаса 2007"
ЕООД
УМБАЛ
"Александровска"
ЕАД
ТБ "Биохеленика
България"ЕООД

НСБАЛДОХЗ
ЕООД
СБАЛ "Св.Лазар"
ООД
Ин витро МЦ
"Димитров" ЕООД
ТБ България
ЕООД

64

64

6

6

11

8

7
2

371

13
2

1 161
общо:

3 605

1 179
1 914 1 596

11

23

7

133

2

1 550

Блокирани и изтеглени от употреба тъкани и клетки

Лечебно Заведение фасции кости сухожилия кожи роговици хрущял общо
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Международна
очна банка София
ТБ Биорегенерация
ЕООД
ТБ България ЕООД
ТБ Остеоцентър
ЕАД
УМБАЛСМ
„Пирогов“ ЕАД
СБОБАЛ „Ден“
ЕООД
ОБЩО:

8

21

29

17

17

11

89
280

40

1

100
329

60

41

1

102

12

4

7

85

2
37

441

2

22

66

22

2
616

Сериозни и нежелани реакции по трансплантация на тъкани и клетки не са
регистрирани.
Сериозни инциденти, свързани с тъканната и клетъчна трансплантация, не са
регистрирани.

Издадени разрешения за износ на тъкани и клетки за трансплантация, съгласно Наредба
№ 8 от 08.05.2014г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки
– 7 броя на Тъканна банка България.

Годишни отчети за 2014г
трансплантация

на лечебните заведения, извършващи тъканна

1. СОБАЛ „ВИЖЪН“ ООД, гр. СОФИЯ
2. СОБАЛ „АКАДЕМИК ПАШЕВ" ООД, гр. СОФИЯ
3. "ТБ - БУЛГЕН" АД, гр. СОФИЯ
4. СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И
ГИНЕКОЛОГИЯ "СЕЛЕНА" ООД, гр. ПЛОВДИВ
5. "СБОБАЛ – ВАРНА " ЕООД, гр. ВАРНА
6. УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД, гр. СОФИЯ
7.

МБАЛ "ПЛОВДИВ" АД, гр. Пловдив

8.

СБАЛОБ „ДЕН“ ЕООД, гр. СОФИЯ

9. МЦ „АНДРЕЕВ и Ко“ ЕООД, гр. СОФИЯ
1202 гр.София, ул. Братя Миладинови 112
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10. АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ " СВЕТА ПЕТКА" ООД -гр. Варна
11. АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ " ОЧНА КЛИНИКА СВЕТА ПЕТКА" АД, гр. ВАРНА
12. МЕЖДУНАРОДНА ОЧНА БАНКА - СОФИЯ ЕООД, гр. СОФИЯ
13. ТБ "ОСТЕОЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. СОФИЯ
14. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ "РЕСБИОМЕД" ЕООД, гр. СОФИЯ
15. "ИН ВИТРО АГ МЦ ДИМИТРОВ” ЕООД, гр. СОФИЯ
16. "ТБ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. СОФИЯ
17. СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
ДЪГА – ЕООД, гр. СОФИЯ
18. "ТБ БИОХЕЛЕНИКА БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. СОФИЯ
19. „СОБАЛ-ПЕНТАГРАМ”ЕООД, гр. СОФИЯ
20. МЦ ”ПЕНТАГРАМ 2012” ООД, гр. СОФИЯ
21. "ТБ БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ" ЕООД, гр. СОФИЯ
22. "ТБ КРИО ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ" АД, гр. СОФИЯ
23. "СОБАЛ - ДОЦЕНТ ГЕОРГИЕВ" ЕООД, гр. ВАРНА
24. „МЦ АФРОДИТА” ООД, гр. СОФИЯ
25. "ТБ БИОГЕНИНИ " ЕООД, гр. ПЛОВДИВ
26. УСБАЛССЗ "Света Екатерина" ЕАД, гр. СОФИЯ
27. „ТБ САДАСА 2007” ЕООД гр. СОФИЯ
28. МБАЛ "ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ" АД гр. СОФИЯ
29. "СБАЛ СВЕТИ ЛАЗАР" ООД, гр. СОФИЯ
30. "УМБАЛ - АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД, гр. СОФИЯ
31. "НСБАЛХЗ – ЕАД”, гр. СОФИЯ
32. "СБАЛОБ ЗОРА" ООД гр. СОФИЯ
33. СБАЛОБ "ЗРЕНИЕ" ООД гр. СОФИЯ
34. МБАЛ СОФИЯ към ВМА, гр. СОФИЯ
35. МБАЛ "СВЕТА МАРИНА" ЕАД, гр. ВАРНА
36. УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО
ОРТОПЕДИЯ "ПРОФ.Б.БОЙЧЕВ" ЕАД, гр. СОФИЯ
37. "МБАЛ - РУСЕ" АД , гр. РУСЕ
38. „МБАЛ ТЪРГОВИЩЕ“ АД, гр. ТЪРГОВИЩЕ
39. „Пета МБАЛ“, гр. СОФИЯ
1202 гр.София, ул. Братя Миладинови 112
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40. МБАЛ към ВМА, гр. ВАРНА
41. МБАЛ „Св. Анна“ –гр. СОФИЯ
42. УМБАЛ „Г. Странски“ –гр. ПЛЕВЕН
43. МБАЛ – НКБ, гр. СОФИЯ
44. МБАЛ „Д-р Ст. Киркович“ –гр. СТАРА ЗАГОРА
45. УМБАЛ „Царица Йоанна“ –гр. СОФИЯ
46. СБАЛДОХЗ –гр. СОФИЯ
47. "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА
ХИРУРГИЯ" ЕООД гр. СОФИЯ
48. УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. ПЛОВДИВ
49. УМБАЛ „СОФИЯМЕД“ ООД, гр СОФИЯ
50. МБАЛ „СКИН СИСТЕМС“ ЕООД, с. ДОГАНОВО

51. ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ „БИОДАР“- ПЛОВДИВ Е В ПРОЦЕС НА ЛИКВИДАЦИЯ.

Обучение на експерти по тъканна и клетъчна трансплантация от ИАТ по ИПА
за 2014г. – обучени са трима души, посетили четири обучителни курса.

IV. В Дирекция „Регистри, информация, контрол на трансплантацията”
осъществява следните 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 Европейската комисия и по различни
международни програми.
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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 2014 г. в Дирекция „РИКРТ” по Асистирана репродукция са
извършени следните дейности:
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. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за
извършване на дейности по асистирана репродукция, общо 3 бр., както следва:
 Удостоверение № 2/21.01.2014г. на АМБУЛАТОРИЯ ЗА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
„СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ООД гр. Шумен
 Удостоверение № 4/10.06.2014г. на „НЮ ЛАЙФ – СПЕЦИАЛИЗИРАН
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ГИНЕКОЛОГИЯ“ ООД гр. Пловдив
 Удостоверение № 6/31.07.2014г. на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ИН ВИТРО
„ТРАКИЯ“ ЕООД гр. Стара Загора
За 2014 г. от Дирекция „РИКРТ” за дейностите по Асистирана репродукция бяха
проведени 25 бр. инспекции съгласно Наредба № 4 от 19 февруари 2007 г. за условията
и реда за извършване на инспекции на лечебните заведения от изпълнителната агенция
по трансплантация, съгласно Наредба № 16 от 25 април 2007 г. 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. за дейности по
асистирана репродукция :
Годишни, планови проверки:
 АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ –
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ООД гр. Шумен
 СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ЩЕРЕВ” ЕООД, гр. София
 „ИН ВИТРО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БРАТЯ ТОДОРОВИ” ООД гр.
София
 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО
АКУШЕРСТВО И ГИНИКОЛОГИЯ „СЕЛЕНА”ООД, гр. Пловдив
 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БОРА” ЕООД, гр. Пловдив
 МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР
ЗА
АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ
„ТЕХНОБИОС”, ЕООД гр. София
 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „РЕПРОМЕД” ЕООД, гр. Плевен
 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ВИТА" ЕООД,
гр. София
1202 гр.София, ул. Братя Миладинови 112
тел.: +359 2 813 50 10, факс: +359 2 931 61 51
e-mail: iat@ bgtransplant.bg
web: www.bgtransplant.bg

Стр. 25/37











АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР „СОФИЯ 2000” ООД, гр. София
МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР
ЗА
АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ
„РЕПРОБИОМЕД”ООД, гр. София
"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА РАДОСТ"ООД, гр. Варна
АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ „ОЛИМЕД” ООД,гр. Варна
„МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР
ЗА
АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ
ВАРНА“, ООД, гр. Варна
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „БУРГАС”АД,
гр.Бургас
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО
АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА И РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА
„СОФИЯ” ООД, гр. София
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НАДЕЖДА РЕПРОДУКТИВ СОФИЯ”ЕОД,
гр.София
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО
ГИНЕКОЛОГИЯ
И
АСИСТИРАНА
РЕПРОДУКЦИЯ
„Д-Р
МАЛИНОВ”ООД, гр. София

Проверки за промяна или издаване на ново Удостоверения:
 АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ –
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ООД гр. Шумен
 „НЮ ЛАЙФ – СПЕЦИАЛИЗИРАН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО
ГИНЕКОЛОГИЯ“ ООД гр. Пловдив
 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ИН ВИТРО „ТРАКИЯ“ ЕООД гр. Стара Загора
 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ВЯРА“ ЕООД гр. София /Удостоверението е
издадено на 05.01.2015г./
Проверки за СНР и СИ:
 1 проверка на СБАЛГАР „Д-Р МАЛИНОВ” ООД гр.София
 1 проверка на „СБАЛАГРМ-СОФИЯ” ООД гр. София
 1 проверка на МЦ за АР „РЕПРОБИОМЕД“ ООД гр. София
Самосезиране по сигнал:
 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АФРОДИТА“ ООД гр. София – издаден АКТ за
установено административно нарушение - № 01/11.07.2014г.
Данни от регистрите съгласно Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по
асистирана репродукция:
1202 гр.София, ул. Братя Миладинови 112
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 Данни от годишните отчети на Лечебните заведения по асистирана
репродукция съгласно чл.3 - отчетените данни са от 34 ЛЗ (към днешна дата
лечебните заведения, който имат издадено удостоверение от ИАТ и съответно
разрешително от МЗ за да извършват дейности по асистирана репродукция са 35,
едно от тях Тъканна банка „Биорегенерация” ЕООД - не извърша процедури по
асистирана репродукция).
I. Брой и вид извършени дейности по експертиза на:
1. потенциални реципиенти на:
а) сперматозоиди;
4 297
б) яйцеклетки;
290
в) зиготи;
7 208
2. донори на:
а) сперматозоиди;
12 295
б) яйцеклетки;
8 170
в) зиготи.
2 181
II. Брой извършени дейности по вземане на гамети:
1. сперматозоиди;
12 925
2. яйцеклетки.
8 421
III. Брой и вид извършени дейности по асистирана репродукция:
1. хормонална индукция на овулацията;
8 848
2.
хормонална
контролирана
овариална
(яйчникова)
6 481
хиперстимулация (КОХС);
3. инсеминации:
3.1. от партньор;
2 338
3.2. от донор;
1 194
4. оплождане на една или повече яйцеклетки, намиращи се
извън тялото на жената чрез:
4.1. класическо "ин витро" оплождане (IVF);
1 050
4.2. интраовоцитно инжектиране на единични сперматозоиди
6 690
(ICSI);
5. вземане, експертиза, обработка, етикетиране и съхраняване
55 341
на яйцеклетки, сперматозоиди или зиготи;
6. поставяне на една или повече зиготи в тялото на жената
8 270
(ембриотрансфер - ЕТ), получени след оплождане на
яйцеклетки от същата или друга жена;
7. биопсия на бластомери от зиготи за целите на
32
предимплантационната генетична диагностика (PGD);
8. ембриоредукция.
54
IV. Брой реципиенти, на които са поставени гамети/зиготи:
1. сперматозоиди;
3 575
1202 гр.София, ул. Братя Миладинови 112
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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;

86
7 039
2 003
1 060
5 349
14 634
19 021
14 289

1310+66
клинични
бременности
303+22 двуплодни
клинични
бременности

7

За 2 няма
епикриза за
малформациите,
МКБ-Q60.6,
4. раждане на плод (плодове) с вродени малформации или
1 синдром на
заболявания
(следва
да
се
посочи
вид
на
Даун,
малформацията/заболяването с код по МКБ-Х).
МКБ- Q39.0,
МКБ- Q42.1,
МКБ- Q06.3.

 Данни от Периодичните доклади за сериозни нежелани реакции (СНР) и
сериозни инциденти (СИ):
 Докладите се предоставят до края на февруари, към този момент в
агенцията се постъпили данни от 30. ЛЗ. С изключение на СБАЛГАР „Д-Р
МАЛИНОВ”гр.София, „СБАЛАГРМ-СОФИЯ” ООД гр.София и МЦ за АР
„РЕПРОБИОМЕД“ ООД гр. София няма регистрирани СНР и СИ.
 Регистрирани по съответния нормативен ред са 1бр. СНР от СБАЛГАР „Д-Р
МАЛИНОВ”, 1бр. „СБАЛАГРМ-СОФИЯ” и 1бр. МЦ за АР
„РЕПРОБИОМЕД“
 Годишни доклад за броя на блокираните, изтеглените и унищожените
яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи:
Докладите се предоставят до края на февруари, към този момент в
агенцията се постъпили данни от 30 ЛЗ.
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Блокирани
Изтеглени
Унищожени
сперматозоиди
127 сперматозоиди
185 сперматозоиди
650
овоцити
558 овоцити
595 овоцити
5 255
зиготи
1 461 зиготи
1 588 зиготи
5 162
Общо: 2 146
Общо: 2 368
Общо:11 067
 Данни от ежемесечните доклади съгласно чл. 44, т.1, 2 и 3:- общи данни от 34
ЛЗ по асистирана репродукция.
регистър
донори
20 514

регистър репродуктивни клетки
овоцити
сперматозоиди
ембриони
51 229

14 564

37 033

регистър
реципиенти
11 111

* Съгласно изискванията на Наредба № 28 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.
№

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ ВАРНА,
ООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „КЛИНИЧЕН ИНСТИТУТ ЗА
2
РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА” ООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ
3
„РЕПРОБИОМЕД”ООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ
4
„ТЕХНОБИОС” ЕООД

ET

процедури
IH
ID

159

98

0

241

68

36

153

104

26

1

1

0

5 „ИН ВИТРО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БРАТЯ ТОДОРОВИ” ООД

45

62

24

6 „ИН ВИТРО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ВЯРА” ЕООД - СОФИЯ”

16

30

3

7 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БОРА” ЕООД

16

32

6

147
167
287
105

159
31
198
16

37
16
15
0

29

65

9

103

31

13

105

95

45

1

ИН ВИТРО АГ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ДИМИТРОВ” ЕООД
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АФРОДИТА ООД”
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД гр.Тутракан
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „РЕПРОМЕД” ЕООД
"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ Д-Р ЩЕРЕВ12
РУСЕ"-ООД, гр.Русе
АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА
13
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „ОЛИМЕД” ООД
АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА
14
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- МАЙЧИН ДОМ”- ЕООД гр.Варна
8
9
10
11
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АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СОФИЯ 2000” ООД
„АМБУЛАТОРИЯ -МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р МАРИО ДАВИДКОВ” ЕООД
АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 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
ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ШЕЙНОВО ЕАД
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ВИТА"
ЕООД
ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. СОФИЯ” АД
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ
ЛАЗАР" ООД
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО
АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА И РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА
„СОФИЯ”” ООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО
АКУШЕРСТВО И ГИНИКОЛОГИЯ „СЕЛЕНА”ООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ЩЕРЕВ” ЕООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ „МАЙЧИН ДОМ”ЕАД, гр.София
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„БУРГАС”АД, гр.Бургас

84

34

0

20

0

0

8

55

6

7

3

0

337

57

7

0

20

0

49

105

21

69

37

0

11

8

0

292

118

69

476

228

51

945

420

120

36

79

12

33

34

15

105

30

15

22

7

59

641

37

0

10

2

0

34 МБАЛ ЗА ЖЕНСКО ЗДРАВЕ „НАДЕЖДА“ ООД

7

0

0

35 ТЪКАННА БАНКА БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ ЕООД

0

0

0

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29 „ВИЕНА ИН ВИТРО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“- ЕООД гр. София

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА
115
РАДОСТ"-ООД, гр. Варна
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НАДЕЖДА РЕПРОДУКТИВ СОФИЯ”ЕОД,
31
4 077
гр.София
„НЮ ЛАЙФ“ - СПЕЦИАЛИЗИРАН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО
32
15
ГИНЕКОЛОГИЯ
30

33 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ИН ВИТРО ТРАКИЯ“ ЕООД

Легенда: ET – ембриотрансфер; IH – партньорска инсеминация; ID – донорска инсеминация

Данните, предоставени в предходната таблица, са вид статистика само за
нуждите на ИАТ. Подобна статистика и анализи за успеваемост не са част от
нормативните изисквания, което от своя страна, ако бъде публично достояние, може
да доведе агенцията под отговорност, свързана с Закона за защита на конкуренцията.
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През 2014г. са направени 664 проверки в регистър „непартньорски донори” от 26
ЛЗ, 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

CRYOS
INTERNATIONAL /
Датска банка/

0

3

0

3

общо

1

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА
РЕПРОДУКЦИЯ ВАРНА, ООД

2

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „КЛИНИЧЕН
ИНСТИТУТ ЗА РЕПРОДУКТИВНА
МЕДИЦИНА” ООД

17

41

0

58

3

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА
РЕПРОДУКЦИЯ „РЕПРОБИОМЕД”ООД

12

17

0

29

4

ИН ВИТРО АГ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
"ДИМИТРОВ” ЕООД

12

7

0

19

5
6

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АФРОДИТА” ООД

0
0

1
8

0
0

1
8

7
8

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „РЕПРОМЕД” ЕООД

1
2

5
2

0
14

6
18

9

ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРОГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ „СВ. СОФИЯ” АД

4

1

0

5

10

„АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА
ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР САЛМАНИДА”

1

0

0

1

11

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПО ГИНЕКОЛОГИЯ И
АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ „Д-Р
МАЛИНОВ”ООД

1

14

0

15

12

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ "ВИТА" ЕООД

2

1

0

3

13

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРОГИНЕКОЛОГИЧНА И РЕПРОДУКТИВНА
МЕДИЦИНА „СОФИЯ”” ООД

11

18

0

29

14

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И
ГИНИКОЛОГИЯ „СЕЛЕНА”ООД

8

21

0

29

15

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРОГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ЩЕРЕВ” ЕООД

0

45

73

118

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТИ ИВАН
РИЛСКИ” ЕООД гр.Тутракан
АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ- МАЙЧИН ДОМ”- ЕООД гр.Варна
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16

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА
РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА РАДОСТ"ООД, гр. Варна

9

33

0

42

17
18

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БОРА” ЕООД

1
0

0
1

0
0

1
1

19

АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СОФИЯ
2000” ООД

2

0

0

2

20

АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ООД гр.
Шумен

1

8

0

9

21

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И
ГИНЕКОЛОГИЯ „МАЙЧИН ДОМ”ЕАД,
гр. София

1

0

0

1

22

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ИН ВИТРО
„ТРАКИЯ“ ЕООД гр. Стара Загора

0

9

0

9

23

„НЮ ЛАЙФ – СПЕЦИАЛИЗИРАН
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ГИНЕКОЛОГИЯ“
ООД гр. Пловдив

5

0

0

5

24

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НАДЕЖДА
РЕПРОДУКТИВ СОФИЯ”ЕОД, гр.София

31

174

0

205

25

„ВИЕНА ИН ВИТРО МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР“- ЕООД гр. София

0

1

12

13

26

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕПРОДУКТИВНО
ЗДРАВЕ Д-Р ЩЕРЕВ-РУСЕ"-ООД, гр.Русе

0

8

26

34

АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА
СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
„ОЛИМЕД” ООД

Обучения на експерти от Дирекция „РИКРТ” към ИАТ:
 През периода са осъществени две обучения на експерти по асистирана
репродукция , съгласно обучителната програма на ИПА.

За дейностите в сферата на международното сътрудничество,
осъществени от ИАТ през 2014 година
Дейността в сферата на международното сътрудничество през 2014 г. се
осъществяваше в следните направления:
I. Участия в международни срещи, симпозиуми и комитети в областта на
органното донорство и трансплантацията:
16 януари 2014 г. – гр. Париж

Втора техническа среща по Съвместно действие (СД)
„FOEDUS”(„Подпомагане на обмена на органи между
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28 - 29 януари – гр. Страсбург

11 - 12 март 2014 г. – гр.
Брюксел
03 - 04 април 2014 г. – гр.
Страсбург
14 - 16 май, 2014 г. – гр.
Париж,
Френска агенция по
биомедицина
26 май, 2014 г., гр. Париж

02 – 03 юни, 2014 г.

10 – 11 юни, 2014 г., Загреб

16 – 17 юни, 2014 г., гр.
Страсбург

24 25 юни, 2014 г., гр. Рим
02 – 03 юли, 2014 г., гр.
Любляна

04 – 05 септември, 2014 г., гр.
Брюксел

страните в ЕС“), работен пакет 7 „Разпространение“.
Участие взе д-р М. Симеонова
Втора среща на групата за изготвяне на 2-о издание на
„Ръководство за качество и безопасност на тъкани и
клетки за човешко приложение“.Участва д-р Б.
Аврамова - СБАЛДОХЗ
Регулярна среща на компетентните власти за органно
донорство към Европейската комисия. Участие взе
Даниела Станева-Петкова
Регуларна среща на Комитета по органно донорство
към Съвета на Европа (CD-P-TO). Участие взе д-р Й.
Пеев
Среща по СД „АCCORD” на ЕК, в който ИАТ работи
съвместно с Френската агенция по биомедицина.
Командировката е с цел изработване на спецификация
на информационната система на ИАТ. Участва В.
Георгиев
Начална среща на СД „ARTHIQS” на ЕК („Подбряване
на качеството и безопасността в областта на
асистираната репродукция и хемопоетичните стволови
клетки“). ИАТ участва като асоцииран партньор в два
пакета на СД – за асист. репродукция и хемопоетични
стволови клетки. Участие в срещата взе д-р Й. Пеев
Регулярна среща на компетентните власти за тъкани и
клетки към Европейската комисия. Участие взе д-р Й.
Пеев
Трета среща на групата за изготвяне на 2-о издание на
„Ръководство за качество и безопасност на тъкани и
клетки за човешко приложение“.Участва д-р Б.
Аврамова - СБАЛДОХЗ
Втора среща на групата за изготвяне на 6-о издание на
„Ръководтво за качество и безопасност на органи за
трансплантация“. Участва д-р М. Симеонова, която
отговаря за написването на 1 глава от Ръководството
Техническа и междинна обща среща по СД ‘FOEDUS’
на ЕК (Работен пакет 7). Участва д-р М. Симеонова
Семинар за работа с медиите по СД ‘FOEDUS’ на ЕК
(Работен пакет 7). Целта е изработване на ръководство
за работа с медиите по темите: донорство,
трансплантаци и трансграничен обмен. Участват Д.
Бъчева-Цонева, д-р Т. Недева – координор по
донорство
Среща на Регулаторния комитет за тъкани и клетки
към Европейската комисия. Участие взе д-р Й. Пеев
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10 – 11 септември, 2014 г., гр.
Брюксел
08 – 11 октомври, 2014 г., гр.
Рим
07 ноември, 2014 г., гр.
Люксембург

12 ноември, 2014 г., гр.
Брюксел

21 ноември, 2014 г., гр. Хага

26 ноември, 2014 г., гр.
Брюксел

03 – 04 декември, 2014 г., гр.
Брюксел
16 декември, 2014 г., гр.
Стокхолм

16 декември, 2014 г., гр.
Брюксел

II.

Регулярна среща на компетентните власти за органно
донорство към Европейската комисия. Участие взе д-р
М. Симеонова
14-а среща на Комитета по органно донорство към
Съвета на Европа, 16-и Европейски ден на органното
донорство. Участва д-р М. Гичева
Информационен ден за здравеопазване относно
съвместните действия по 3-а Програма в областта на
здравеопазването (2014-2020 г.) на ЕК. Участва д-р М.
Симеонова
Среща по Съвместно действие „Мрежа за електронно
здравеопазване“ в рамките на 3-а Програма в областта
на здравеопазването (2014-2020 г.) на ЕК. Участва Д.
Станева-Петкова
Симпозиум на тема „Трафик на хора с цел незаконно
отнемане на органи за трансплантация“. Участие взе др М. Симеонова
Ежегоден семинар за журналисти, организиран от
Европейската комисия. ИАТ предостави
информацията за участие на български журналисти,
пишещи активно за донорството и трансплантациите.
Участваха двама журналисти.
Регулярна среща на компетентните власти за тъкани и
клетки към Европейската комисия. Участие взе д-р Й.
Пеев
Техническа среща по СД „ARTHIQS” на ЕК, в което
ИАТ е асоцииран партньор. Участие взеха: д-р Й. Пеев
в срещата на работния пакет за хемопоетични стволови
клетки и д-р Г. Николов в работния пакет за
асистирана репродукция.
Среща за подготовка на предложението на Съвместно
действие „Мрежа за електронно здравеопазване“ в
рамките на 3-а Програма в областта на
здравеопазването (2014-2020 г.) на ЕК. Участва Д.
Станева-Петкова

Участия в международни въпросници и статистически проучвания:

1. Въпросник за тъкани и клетки EUROCET 128 – ежегоден въпросник на ЕК,
събиращ данни за тъканните банки в България
Участва: д-р Й. Пеев
2. Въпросник в електронен вариант за прилагане на Директива 2010/53/ЕС,
отнасяща се до стандартите за качество и безопасност на органите,
предназначени за трансплантация
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Участва: д-р Симеонова, д-р М. Гичева и В. Маринкова,
3. Регистър IRODAT – регистър с международни данни за донорството и
трансплантацията, воден от Испания
4. Transplant Newsletter – данни за органното донорство по държави, събирани
ежегодно от ONT – Испания
Участва: д-р Симеонова, д-р М. Гичева и В. Маринкова.
8. Дейности в ИАТ, свързани с разглеждане и одобряване на подадени заявления
от ЛЗ за възстановяване на направените разходи за извършени дейности по
трансплантация през 2014
Текущо, през цялата година, е проверявана и обработвана документация за
съответствие на заявените разходи на лечебните заведения за извършени дейности по
трансплантация на основание Наредба №29/2007г. за възстановяне на разходите и за
относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани
от Министерството на здравеопазването на следните лечебни заведения.
Във връзка с разглеждане и одобряване на подадените заявления от ЛЗ, в ИАТ
беше разработен софтуер - релационна база данни, съдържаща информацията за
лечебните заведения с техните договори, постъпващите искания и отпусканите
средства по реда на Наредба 29 от 2007 г. Базата е съвместима с MS SQL server, и
позволява осъществяване на контрол на постъпилите в ИАТ искания, подпомага
вземането на решения за размера на възстановяваните на ЛЗ разходи и средствата за
труд по свързаните с трансплантация дейности и предотвратяване на финансиране
извън регламента. Програмата за работа с базата данни поддържа функции за
обобщаване и отчитане на дейностите и средствата по лечебни заведения, по отделни
дейности и по лица, както и изготвяне на необходимите справки. Базата данни е
внедрена за дейностите, свързани с трансплантация на тъкани и клетки, доуточняват се
изискванията по приложенията към Наредба 29, свързани с дейностите по
трансплантация на органи.
Обобщена справка за ивършената дейност е представена в таблицата по-долу:

Лечебно заведение

1.УМБАЛ Александровска” гр. София

Брой
заявления,
изпратени
към МЗ

5 308

2. ВМА-София

31

3. УБ „Лозенец”,гр.София

61

4.МБАЛ „Света Марина” гр. Варна
5.СБАЛССЗ „Света Екатерина” гр. София
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6.МБАЛ „Д-р И.Селимински”,гр.Сливен

11

7.УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” гр. София

13

8.МОБАЛ „Стефан Черкезов” гр. Велико
Търново

5

9. МБАЛ Шумен

2

10.МБАЛ- Бургас гр. Бургас

9

11.МБАЛ Габрово

2

12. МБАЛ Русе

5

13. УМБАЛ „Г.Странски” гр.Плевен

14

14.МБАЛНП „Св. Наум”,гр.София

3

15.Токуда Болница гр. София

3

16.МБАЛ „Д-р Н.Василев”, гр.Кюстендил

3

17. НСБАЛХЗ гр. София

159

18. СБАЛДОХЗ гр. София

19

19.„СБАЛОБ ДЕН” ,гр.София

29

20.СОБАЛ „Академик Пашев”

15

21.СБОБАЛ гр. Варна

10

22.АМЦСМП „Св.Петка” гр. Варна

17

23.„СОБАЛ-Доц.Георгиев” ,гр.Варна

1

24.МЦ по офматология РЕСБИОМЕД

3

ОБЩО:
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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., е
около 740 човека към края на 2014 г.

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