
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 на МС от 20.12.2012 г. за изменение  на  Постановление
№  25  на  Министерския  съвет  от  2009  г.  за  създаване  на  Център  "Фонд  за
асистирана репродукция" (обн., ДВ, бр. 13 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 5 и 42 от 2011 г.
и бр. 47 от 2012 г.)

Обн., ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1, ал. 1 думите "със седалище София, пл. Св. Неделя 5" се заличават.

§ 2. В чл. 2, ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. разглеждане на заявления за одобряване на български граждани за извършване на дейности по асистирана
репродукция, финансирани от  бюджета  на  Националната  здравноосигурителна  каса,  в  лечебни  заведения  в
Република България;".

§ 3. В чл. 3 думите "Със средства на фонда се финансират до" се заменят с "Фондът одобрява".

§ 4. Член 4 се отменя.

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

1. В ал. 1 цифрата "7" се заменя с "9".

2. В ал. 2:

а)  в  изречение  първо  след  думите  "медицински  специалисти  -  експерти"  се  добавя  "представители  на
Националната здравноосигурителна каса - експерти" и се поставя запетая;

б)  в  изречение  второ  след  думите  "опит  в  областта  на  асистираната  репродукция"  се  добавя  "двама
представители на Националната здравноосигурителна каса" и се поставя запетая.

3. Алинея 4 се изменя така:

"(4) Общественият съвет осъществява следните функции:

1. разглежда заявления на български граждани  за  одобряване  извършването  на  асистирана  репродукция  със
средства  от  бюджета  на  Националната  здравноосигурителна  каса  в  лечебни  заведения  в  Република
България; лицата, които подават заявление, трябва да отговарят на следните общи критерии:

а)  състоянието  на  мъжа  или  жената  да  не  позволява  осъществяване  на  репродуктивните  им  функции  по
естествен път;

б) да са налице изискванията на наредбата по чл. 130, ал. 3 и 6, чл. 131, ал. 3, чл. 132, ал. 4, чл. 132а, ал. 3 и чл.
132б, ал. 2 от Закона за здравето и чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;

2.  прави  предложение  до  директора  на  фонда  по  всяко  подадено  заявление  за  одобряване  за  извършване  на
асистирана репродукция или за отказ, придружено с мотиви за одобряване или за отказ."

§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Директорът на фонда по предложение на Обществения съвет  издава заповед за одобряване на заявителя
за дейности по асистирана репродукция, финансирани от  Националната здравноосигурителна каса, в която
посочва и избраното от заявителя лечебно заведение, или прави мотивиран отказ."



2. В ал. 3 думите "финансиране на дейностите" се заменят с "дейности".

3. В ал. 4 изречение второ се заличава.

§ 7. Член 11 се изменя така:

"Чл.  11.  (1)  Лечебните  заведения,  които  извършват  дейности  по  асистирана  репродукция  въз  основа  на
заповеди  за  одобряване  от  фонда,  подлежат  на  съвместен  контрол  от  Министерството  на
здравеопазването, Изпълнителната агенция по трансплантация и фонда. Лечебните заведения се проверяват
планово най-малко веднъж годишно.

(2) Директорът  на фонда представя на министъра  на  здравеопазването  ежегоден  отчет  за  дейността  на
фонда до 20 февруари на следващата година."

§ 8. Член 12 се отменя.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.
 

§ 10. До определянето на представители на Националната здравноосигурителна каса в Обществения съвет той
заседава и взема решения в досегашния си състав.


