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ДО 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

ПРИ 47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

 
Относно: Законопроект за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за кръвта, 

кръводаряването и кръвопреливането (ЗККК), внесен от Георги Михайлов и група народни 

представители на 26.05.2022 г. 

 

Предлаганият Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кръвта, 

кръводаряването и кръвопреливането е насочен да актуализира действащата нормативна 

уредба в областта на кръводаряването и кръвопреливането, да се създадат по-ефективни 

стимули за даряване на кръв и да се подобри координацията в промоцията на кръводаряването. 

Българско международно движение приветства желанието на народните представители 

да повишат грижата за кръводаряването, тъй като нормативната уредба следва да бъде 

осъвременена, но считаме, че трябва да се запазят принципите на доброволност и 

безвъзмездност, регламентирани от европейските директиви, транспонирани в сега 

действащото национално законодателство и принципите на СЗО. В тази връзка разгледахме 

предложените промени и представяме на Вашето внимание своето становище: 

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за кръвта, кръводаряването и 

кръвопреливането се нуждае от прецизиране и поясняване на някои от разпоредбите относно 

смисъла, който се влага в тях, доколкото липсват конкретни мотиви за част от текстовете, 

както и правно-техническото им усъвършенстване, с цел яснота при прилагане от 

специалистите. В този смисъл следва да се посочи § 2 от ЗИД на ЗККК относно предложението 

за нова разпоредба - чл. 10а от ЗККК. 

Настоящата уредба в сега действащия ЗККК (Обн. ДВ. бр.102 от 21 Ноември 2003г., изм. 

и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г.) изрично определя, че дейностите по закона се осъществяват 

при спазването на принципа за доброволност и безвъзмездност при даряването на кръв и 

кръвни съставки (арг. чл. 3, ал. 1, т. 1). Съгласно чл. 10 от ЗККК даряването е хуманен и 
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доброволен акт на милосърдие и човешка солидарност, при който от дарителя безвъзмездно 

се взема кръв или кръвни съставки. С оглед изложеното считаме, че следва да се извърши 

задълбочен анализ, дали предложената нова уредба в § 2 от ЗИД на ЗККК в цялост не би била 

в противоречие с горепосочените разпоредби от закона. Чрез разпоредбата на чл. 10а се 

предлага на законово ниво да се регламентира уредба, част от която и до сега е регламентирана 

в подзаконовата уредба по прилагането на ЗККК – чл. 2 от Наредбата за условията и реда за 

възмездяване и остойностяване на разходите по вземане, диагностика и преработка на кръв и 

кръвни съставки, за стимулирането, организирането и провеждането на дейностите, свързани 

с кръводаряването, и за реда и цените за заплащане на кръвта и кръвните съставки, приета с 

ПМС № 113 от 16.05.2007 г. (Обн. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007 г., изм. ДВ. бр.24 от 4 Март 

2008г.). 

Посочената Наредба е приета на основание чл. 5, ал. 4 и 6, чл. 5а, ал. 4 и чл. 6, ал. 3 от 

ЗККК, като в настоящия ЗИД на ЗККК не се предвиждат изменения в тези текстове. В 

изпълнение на посочените законови разпоредби, с Наредбата се определят условията и редът 

за възмездяване и остойностяване на разходите на лечебните заведения за болнична помощ и 

центровете по трансфузионна хематология за вземане, диагностика и преработка на кръв и 

кръвни съставки; редът и цените за заплащане на кръвта и кръвните съставки в случаите по 

ЗККК; условията и редът за стимулирането, организирането и провеждането на дейностите, 

свързани с кръводаряването. В този ред на мисли не следва частично уредбата, която касае 

възмездяване и остойностяване на разходите за кръводаряване и стимулите за това, да се 

регламентира на законово ниво (чрез разпоредбата на чл. 10а), а друга част, която 

регламентира същите правоотношения - в подзаконов нормативен акт – горепосочения акт на 

Министерския съвет, тъй като това би довело до противоречива практика на приложение. 

Относно непосредствените разходи на кръводарителя - паричните стойности по 

предложенията са осъвременени в сравнение със действащите сега, които не са актуализирани 

от 2008 г. Належащо е да се помисли за механизъм за поддържането им в актуално финансово 

съотношение, което изглежда постижимо, ако се заложат не като фиксирани парични 

стойности, а се обвържат с минималната работна заплата. 

Не е за подценяване идеята за подкрепа на кръводаряването и кръводарителите, но 

настояваме да бъде преосмислено конкретното му изражение чрез директно финансово 

стимулиране (ваучери). Необходимо е текстовете акуратно да бъдат разписани чрез 

трансформирането на ваучера в данъчно облекчение, облекчени здравни осигуровки или 

допълнителен здравен пакет за кръводарителите например. 

Предвиждането на ежегодна Национална програма в чл. 11, ал. 1 ЗККК се очаква да 

подобри ритмичността и да увеличи интензивността и съгласуваността на дейностите по 

промоция на кръводаряването. Ако се предвижда по-конкретна уредба, относно това в какви 
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срокове се изготвя и утвърждава програмата, пред кого се отчита и представя, може би е добре 

това да се заложи в закона, освен ако законодателят предвиди в някой от нормативните актове 

по приложението му да се внесат за изменение именно тези детайли. Предложение на 

Българско международно движение е към новосъздаденото изречение второ на предлагания 

текст на чл. 11 да се включат и религиозните общности. 

По § 4 от текста на ЗИД на ЗККК– нова ал. 4 в чл. 18: предвиден е източник на 

финансиране за средствата за разходите за вземане на една стандартна единица кръв и за 

средствата за прилагане на Национална система за ранен контрол и превенция живота и 

здравето на реципиента (NAT диагностика). За тази система е предвидено в нова точка на 

допълнителните разпоредби легално определение. 

Това решение е необходимо и полезно. 

Закупуването на изделията за прилагане на NAT-технологията понастоящем е за сметка 

на средствата по чл. 18 ЗККК, съответно Наредба № 5/2005 г. на МЗ. На този етап не е напълно 

прецизиран текста дали изделията за NAT-тестуване остават за финансиране по реда на чл. 18, 

ал. 2 ЗККК (тоест, в рамките на Наредба № 5) или преминават в новосъздадената ал. 4 в чл. 18 

ЗККК.  

В допълнителните разпоредби на ЗИД на ЗККК се въвеждат определения на три израза – 

стандартна единица кръв, непосредствени разходи на кръводарителя и Национална система за 

ранен контрол и превенция живота и здравето на реципиента (NAT). 

Първото определение и сега съществува в законодателството (макар в две различни 

редакции) – уместно е да се уеднаквят. 

Що се отнася до непосредствените разходи на кръводарителя, то е необходимо да бъдат 

актуализирани и осъвременени. 

В т. 9в предлагаме следните корекции на текста: „Националната система за ранен 

контрол и превенция живота и здравето на кръводарителя и реципиента е система, която 

използва молекулярна технология за вирусологична диагностика на даряваната кръв (NAT-

диагностика)“. 

В заключение необходимостта от подкрепа на кръводаряването и кръводарителите, както 

и създаването на база за повишаване качеството и безопасността на кръвта и кръвните 

съставки, безопасността на дарителите и пациентите, нуждаещи се от лечение с кръвни 

съставки и не на последно място създаването на условия за повишаване образованието и 

информираността на младите хора за даряването на кръв като хуманен и доброволен акт на 

милосърдие и човешка солидарност. В същото време тези действия трябва да се извършват 

единствено, основавайки се на принципите на доброволност и безвъзмездност – принципи, 

които се смятат за водещ фактор за осигуряване на безопасна кръв. 
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Предвид направените по-горе бележки и предложения, Българско международно 

движение не подкрепя проекта на Закон за допълнение на Закона за кръвта, кръводаряването 

и кръвопреливането, внесен от Георги Михайлов и група народни представители на 26.05.2022 

г. 

 

Дата:18.06.2022 

Гр. София 

 

С уважение, 

Маг.-фарм. Константин Качулев, дм, председател на БМД 

Имейл: Bulgarian.international.movement@gmail.com  

Телефон: +359878287705 
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