
1 
 

 
 
 

гр. Куклен 4101 , област Пловдив, ул. ”Ал. Стамболийски” № 43; тел.: 03115/21-20; факс: 03115/21-65; e-mail: mail@kuklen.org; 

www.kuklen.org 

 

М О Т И В И 

към 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. Причини и мотиви за приемане на Правилника: 

Демографската ситуация в България от години е предмет на дебат в общественото 

пространство, сред политически и експертни кръгове. Тя може да се характеризира като 

цяло с ниска раждаемост, застаряващо население, обезлюдяване на цели региони и 

прочее.  

Община Куклен не прави изключение от общата национална картина, въпреки 

някои свои преимущества. Все пак, и за община Куклен коефициентът на възрастова 

зависимост е с отрицателен знак, а раждаемостта не е на желаните от обществото нива. 

По справки от Национална база данни „Население“, броят на децата, родени в община 

Куклен през 2014 г., при население 7 530 души, е 57. Точно толкова бебета са родени в 

общината и през 2020 г., при население 7 695 души. За 2021 г. при население 7 684 

души, броят на родените деца е 63. 

За съжаление, при някои от двойките, живеещи на територията на община 

Куклен, липсата на поколение не е въпрос на личен избор, а се дължи на 

репродуктивни проблеми. Безплодието, особено сред младите, работещи и образовани 

граждани на общината, е проблем с изключително важни последици за демографския 

ръст, структурата и възможностите за развитие на общината. Този проблем засяга 

косвено развитието на всички сфери на обществения живот. 

Добра възможност за преодоляване на репродуктивни пречки за създаване на 

поколение предоставя асистираната репродукция, но процедурите са скъпоструващи и 

затова труднодостъпни за голяма част от хората, които се нуждаят от тях.         

Със стремеж към преодоляване на част от негативните демографски тенденции, 

настоящият правилник въвежда ясен механизъм, основан на обективни критерии, чрез 
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който да се подпомогнат семействата и двойките с репродуктивни проблеми, живеещи 

на територията на община Куклен.  

В България функционира Център за асистирана репродукция. Този център 

предоставя финансиране на ин витро процедури, като максимално допустимата помощ 

обхваща безплатно извършване на не повече от 4 процедури. Опитът показва, че този 

брой процедури често не е достатъчен за зачеване на дете и това налага предприемане 

на 5-ти, 6-ти и следващи опити. Тези процедури обаче не се финансират от Центъра 

дори частично, а се поемат изцяло от хората с репродуктивни проблеми, които 

заплащат ин витро процедурите и различните допълнителни и предварителни 

медицински прегледи, свързани с тях.  

В тази връзка, с приемането на настоящия правилник община Куклен цели да 

подпомогне финансово семействата и двойките с репродуктивни проблеми да 

посрещнат поне част от разходите за ин витро процедурите, които не се покриват от 

Здравната каса.   

Този механизъм за директно материално стимулиране е предназначен да 

манифестира готовността на община Куклен да подкрепи и подпомогне всички свои 

граждани, които желаят да имат деца и да създадат семейство, но са възпрепятствани от 

репродуктивни проблеми.  

 

2. Цели, които се поставят с приемането на предлагания правилник:  

Основната социална цел, която си поставя настоящият правилник, е стимулиране 

повишаването на раждаемостта на територията на община Куклен, чрез предоставяне 

на директна икономическа подкрепа на желаещите и нуждаещи се семейства и двойки.  

 

3. Очаквани резултати от приемане на предлагания правилник:  

С приемането на новия правилник се очаква мотивиране на двойки с 

репродуктивни проблеми, живеещи на територията на община Куклен, да вземат 

решение за започване на процедури по асистирана репродукция, разчитайки на 

финансово подпомагане от страна на общината. Макар да не покриват всички разходи, 

свързани с процеса, може да се очаква, че предлаганите парични помощи ще 

стимулират нуждаещите се да направят нов опит да създадат свое поколение. 
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4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:  

В предлагания проект за правилник се предвижда максималният размер на 

отпусканата помощ да е 1 500 лв. на двойка - заявители. За пилотното стартиране на 

правилника през първата година, а именно 2022 г., средствата ще бъдат заделени от 

бюджетен параграф „Еднократни помощи по решение на Общински съвет“. За всяка 

следваща бюджетна година, общият размер на средствата по правилника ще се 

определя с приемането на общинския бюджет.  

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз: 

Европейското законодателство третира здравето като основен приоритет, а  

правото на достъп до безопасни продукти и до качествени здравни услуги като едно от 

най-основните права. Наличието на подходяща законодателна рамка е от ключово 

значение за постигането на най-високо ниво на опазване на здравето. Според 

резултатите от проучване на Световната здравна организация за периода 1990 – 2004 г., 

всяка четвърта двойка в развиващите се страни е засегната от безплодие. В тази връзка, 

европейското законодателство се развива активно в посока регламентиране на 

правилата и процедурите за преодоляване на репродуктивни проблеми. Пример в тази 

насока е Регламент (ЕС) 2017/746 за медицинските изделия за инвитро диагностика. 

Настоящият правилник установява ясни и обективни правила за предоставяне на 

финансова помощ за преодоляване на репродуктивни проблеми в унисон с 

преследваните от европейското законодателство цели.  

  

Вносител: (П) 

Христо Божидаров Божинов – заместник-кмет на Община Куклен 

         

Съгласувал: (П) 

Мариана Ганева  

Секретар на Община Куклен 

 

Изготвил:   (П) 

Юрк. Деница Кметова - Мехмед  


