
Извлечение от Вътрешни правила за предоставяне на 

пастьоризирана замразена донорска кърма 

 

На частни лица Банка за майчина кърма предоставя пастьоризирана замразена 
донорска кърма по силата на Постановление на МС  №188/1997г.:  
 

- Кърма, закупувана за дохранване на здрави кърмачета, отглеждани в 
домашна обстановка (т.2 от Постановление на МС 188/1997 г.) - кърмата 
се предоставя срещу заплащане по 1.80 лв. за литър. 

 

- Кърма, предоставена за дохранване на кърмачета със заболявания, 
нуждаещи се от майчина кърма в домашна или болнична обстановка 
(т.3 от МП 188/1997 г.) - пастьоризираната кърма се предоставя безплатно 
по медицински показания. 

 

- Кърма, предоставена за кърмачета, отглеждани в домашна 
обстановка, чиито майки са болни (т.4 от Постановление на МС 
188/1997 г. определя да се дава безплатно пастьоризирана донорска 
кърма и на деца, чиито майки са болни и имат медицинско 
противопоказание за кърмене).  

 

 
 Предоставяне на пастьоризирана замразена донорска кърма от БМК  

приоритети: 

1. Кърмата се предоставя приоритетно на болните деца, от тях 

първостепенно предимство имат недоносените деца: 

- на първо място недоносени IV степен (родени с тегло до 999 г); 

- следват недоносени III степен (родени с тегло от 1000 до 1499 г); 

- следват недоносени II степен (родени с тегло от 1500 до 1999 г); 

- недоносени I степен (родени с тегло от 2000 до 2499 г); 

- деца в следоперативен период (до 1 месец след операция); 

- деца подложени на интензивна терапия; 

- интраутеринна хипотрофия (деца родени с ниско за гестационната си 

възраст тегло); 

- деца с органна недостатъчност; 

- всички останали деца с медицински показания. 

2. На второ място се удовлетворяват потребностите на децата, чиито 
майки имат медицински противопоказания за кърмене. 

3. На трето място се удовлетворяват потребностите на здравите 

деца със здрави майки, които имат недостиг на кърма. 
 

 
 



Банка за майчина кърма разполага с ограничени количества кърма, 
поради което такава се предоставя единствено за дохранване, а не за 

осигуряване на изцяло естествено хранене на кърмачетата. 
 

 

 Приходът на кърма в Банка за майчина кърма зависи изцяло от 

добрата воля на кърмачките да даряват кърмата си, поради което се 

дава предимство и се осигурява мляко първо за бебетата с 

медицински показания. 

 Здравите бебета получават пастьоризирана замразена донорска 

кърма от БМК, само след като са задоволени бебетата с най-

критични нужди. 

 В случаите, когато количеството на кърмата е силно ограничено, 
сроковете за предоставяне на кърма могат да бъдат намалени за 

всички деца (включително тези с медицински показания), с изключение 

на недоносени IV и III степен, и кърмачета в следоперативен период. 
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