
ДО           Приложение № 1 

КМЕТА НА  

ОБЩИНА КУКЛЕН 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

по Правилника за осигуряване на финансова помощ от община Куклен на семейства и 

лица, живеещи на семейни начала, страдащи от репродуктивни проблеми,  

за процедури и дейности по асистирана репродукция (Правилника) 

 

1. от ………………………………………………………………….., ЕГН …………………….., 

                          (трите имена) 

постоянен адрес: община Куклен, гр./с. ………………………………………………………… 

настоящ адрес:..…………………………………………………………………………………..., 

телефон и e-mail:…………………………………………………………………………………...  

и 

2. от ………………………………………………………………….., ЕГН …………………….., 

                          (трите имена) 

постоянен адрес: община Куклен, гр./с. ………………………………………………………… 

настоящ адрес……………………………………………………………………………………..., 

телефон и e-mail:…………………………………………………………………………………...  

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,  

С настоящото молим да ни бъде отпусната сума в размер на: ……………………..(цифром), 

…………………………………………………….(словом). 

(съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 7 от Правилника, максималният размер на 

финансовата помощ е 1500 лв. (хиляда и петстотин лева) на двойка - заявители) 

Описаните средства са предназначени за ……………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

                                                           Подписи:  

 



ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ: 

 

1. Сме български граждани; 

2. Сме сключили граждански брак на ………….. год.; 

3. Нямаме парични задължения към държавата и към община Куклен. 

4. Сме с непрекъснати здравно-осигурителни права. 

5. Не сме поставени под запрещение; 

6. Не се водим на диспансерен отчет за психично заболяване; 

7. Не сме осъждани с влязла в сила осъдителна присъда на наказателен съд; 

8. Налице е доказана необходимост от лечение на безплодие чрез асистирани репродуктивни 

технологии; 

9. Липсват контраиндикации за лечение чрез асистирани репродуктивни технологии, 

съгласно Наредба № 28 от 2007 на Министерството на здравеопазването и Наредбата за 

нейното изменение и допълнение, обнародвана в ДВ бр.58/29.07.2011 г. 

10. Не сме одобрени за финансово подпомагане от други фондове за същия период и за 

същата процедура. 

11. Предоставяме пълни и верни данни за своята самоличност и здравно състояние. Правим 

това доброволно и по своя инициатива.  

12. Даваме съгласие община Куклен да извърши проверки по служебен ред на 

декларираните от нас данни. 

13. Даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани от община Куклен и да бъдат 

предоставяни на трети лица единствено за целите на исканото финансиране. 

 

Прилагаме следните документи: 

1. Удостоверения, че не се водим на отчет, издадени от Център за психично здраве; 

2. Становище от специалист акушер-гинеколог, удостоверяващо че към момента на 

подаване на Заявлението – декларация няма настъпила бременност;  

3. Документи, доказващи необходимост от лечение на безплодие чрез асистирани 

репродуктивни технологии: ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



4. Документ от клинична онкологична комисия, че няма опасност за извършване на 

заявената дейност – в случай, че жената от двойката страда от онкологично заболяване. 

 

Уведомени сме, че при настъпване на бременност сме длъжни да предоставим информация 

на комисията по чл. 9 от Правилника за целите на статистическото проучване. 

 

Запознати сме с предвидената наказателна отговорност по чл.313 от НК за деклариране на 

неверни данни. 

 

Саморъчно изписани три имена, дата и подпис: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ДО           Приложение № 2 

КМЕТА НА  

ОБЩИНА КУКЛЕН 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ФАКТИЧЕСКО СЪЖИТЕЛСТВО 

по Правилника за осигуряване на финансова помощ от община Куклен на семейства и 

лица, живеещи на семейни начала, страдащи от репродуктивни проблеми,  

за процедури и дейности по асистирана репродукция (Правилника) 

 

1. от ………………………………………………………………….., ЕГН …………………….., 

                          (трите имена) 

постоянен адрес: община Куклен, гр./с. ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..., 

телефон и e-mail:…………………………………………………………………………………...  

и 

2. от ………………………………………………………………….., ЕГН …………………….., 

                          (трите имена) 

постоянен адрес: община Куклен, гр./с. ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..., 

телефон и e-mail:…………………………………………………………………………………...  

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ: 

1. Живеем във фактическо съжителство на семейни начала от …………………………год. 

2. Между нас не е налице кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта 

степен. 

Запознати сме с предвидената наказателна отговорност по чл.313 от НК за деклариране на 

неверни данни. 

Саморъчно изписани три имена, дата и подпис: 

1. ……………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ……………………………………………………………………………………………………. 


