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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 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 

 

 

Институция: Община Куклен                   Нормативен акт: Правилник 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 

  

                       

                                                                                        Дата: 11.05.2022 г.  

 

Контакт за въпроси:  

Деница Кметова-Мехмед                                                                     Телефон: 03115/2165 

Юрисконсулт на Община Куклен 

 

 

І. Дефиниране на проблема:  
1. Кратко описание на проблема и причините за неговото възникване. Посочват се 

аргументите, които оправдават нормативната промяна.  

 

Причините, които налагат приемането на Правилника за осигуряване на финансова 

помощ от община Куклен на семейства и лица, живеещи на семейни начала, страдащи от 

репродуктивни проблеми (Правилника), са следните: в национален мащаб броят на 

регистрираните случаи на млади хора, страдащи от репродуктивни проблеми, нараства. По 

всяка вероятност такива случаи има и сред гражданите на община Куклен. Методите на 

асистираната репродукция предлагат възможност на хора с подобни проблеми да създадат 

свое поколение, но финансовата тежест често се оказва непосилна за тях. Приемането на 

предлагания Правилник ще намали тази тежест, ще направи ин витро процедурите по-

достъпни и с това ще допринесе за подобряване на демографския облик на общината.    

   

2. Описва се какви са проблемите в приложението на съществуващото 

законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново. 

Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото 

законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови 

технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.) 
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Към настоящия момент в община Куклен няма действащ подзаконов нормативен акт, 

който да урежда конкретно финансовото подпомагане на хора с репродуктивни проблеми. 

С известни условности би могъл да се посочи единствено Правилникът за отпускане на 

еднократни финансови помощи на жители на община Куклен, приет с Решение № 149 на 

Общински съвет Куклен, взето с Протокол № 11 от 25.03.2016 г., последно изменен с 

Решение № 504, взето с Протокол № 45 от 29.09.2017 г. В чл. 7, т. 3 и т. 4 от този правилник 

се предвижда предоставяне на парични средства на лица със заболявания, които не могат да 

заплатят лечението си, което не е заплатено по клинична пътека на здравноосигурителната 

каса, и за лица с влошено здравословно състояние. Описаните хипотези не постигат в 

пълнота заложените в предлагания Правилник цели по следните причини: На първо място, 

исканията за предоставяне на финансова помощ от общинския съвет по общия ред не 

предоставят необходимата конфиденциалност. Така, за да кандидатстват за помощ, лицата, 

които страдат от репродуктивни проблеми, трябва да изложат детайли за здравословното си 

състояние в по-открит формат, достъпен за служителите на деловодството. В предлагания 

Правилник е предвидена специфична процедура, която да осигури чувствителната по 

естеството си материя да бъде достояние единствено на работната комисия и на решаващия 

орган. Второ, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 2 от Правилника за отпускане на еднократни 

финансови помощи на жители на община Куклен, максималният размер на помощта, която 

лица със здравословни проблеми могат да получат, е 300 лв. (триста лева). В предлагания 

Правилник помощта е в размер до 1500 лв. (хиляда и петстотин лева) на двойка заявители, 

което в по-голяма степен отговаря на нуждите им. Трето, помощите по Правилника за 

отпускане на еднократни финансови помощи се отпускат след гласуване от страна на 

общинските съветници. В предлагания Правилник заявленията ще се разглеждат от 

комисия, в която при необходимост могат да вземат участие специалисти с медицинско 

образование. Тази възможност ще обезпечи осигуряването на по-компетентен поглед върху 

подадените заявления. 

   

3. Посочва се дали ще бъдат изготвени последващи оценки на нормативния акт или 

анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

 

Оценка на въздействието от прилагане на Правилника ще бъде извършвана ежегодно 

с оглед планиране на бюджета, който следва да се задели за изплащане на финансови 

помощи през следващата година. Освен това, въз основа на опита от вече обработените 

преписки, назначената работна комисия ще може да формулира предложения за 

подобряване на регламента, заложен в Правилника.    

 

 ІІ. Цели: Посочват се целите, които си поставя нормативната промяна, по 

конкретен и измерим начин и график за тяхното постигане.  

 

Целта, която се преследва с предлагания Правилник, е да се осигури финансова 

подкрепа на двойки, които страдат от репродуктивни проблеми, и по този начин да се 

допринесе за подобряване на демографския облик на общината. Графикът за постигането на 

тази цел зависи пряко от наличието на заявления от заинтересованите лица. Предвижда се 

новият регламент да заработи веднага след влизане в сила на Правилника.  

 

ІІІ. Идентифициране на заинтересованите страни: Посочете всички потенциални 

засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или 



3 
 

косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени 

организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).  

 

Непосредствено заинтересовани от приемането на разглеждания Правилник са тези 

жители на община Куклен, които срещат трудности да създадат свое поколение, заради 

репродуктивни проблеми. В по-голям мащаб заинтересовани са и останалите граждани на 

общината, защото раждането на повече желани деца несъмнено благоприятства социалния 

климат. 

 

ІV. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и 

нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на Общината, включително и 

варианта „Без намеса”.  

 

Вариант за действие „Без намеса”: 

При вариант на действие „Без намеса“ общината остава пасивна и дистанцирана от 

съществен социален проблем. Жителите на община Куклен, които възнамеряват или 

обмислят да се насочат към асистирана репродукция, ще могат да разчитат единствено на 

помощта, която се предоставя от Фонда (при определени ограничения) или на минималните 

като размер еднократни помощи, предвидени в Правилника за отпускане на еднократни 

финансови помощи на жители на община Куклен.  

Следователно вариантът за действие „Без намеса“ несъмнено е възможен, но ще лиши 

жителите на община Куклен с репродуктивни проблеми от една значителна по размер 

помощ по пътя им към създаване на поколение.  

 

Вариант за действие „Приемане на правилника”:  

При този вариант ще бъде осигурена възможност за финансово подпомагане на жители 

на община Куклен, които са изправени пред значителни разходи за провеждане на 

процедури по асистирана репродукция. Приемането на правилника ще манифестира 

желанието и готовността на общината да съдейства на своите граждани в битката с 

репродуктивните проблеми.  

 

V. Разходи: Описва се качествено (при възможност - и количествено) всички значими 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки 

един от вариантите, в т.ч. разходи за идентифицираните заинтересовани страни в 

резултат на предприемане на действията.  

 

Вариант за действие „Без намеса”: 

Община Куклен няма да има допълнителни разходи при неприемането на този 

правилник, но финансовата тежест за осъществяване на процедури по асистирана 

репродукция би могла да остане непосилна за жители на общината. 

 

Вариант за действие „Приемане на правилника”:  

Община Куклен няма да има допълнителни разходи при приемане на предлагания 

правилник, защото средствата за подпомагане ще бъдат заделени от бюджетен параграф 

„Еднократни помощи по решение на Общински съвет“. Освен тези средства няма да са 

необходими допълнителни разходи за организиране прилагането на правилника като 

например наемане на повече служители, закупуване на специфични материали и др. 
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VІ. Ползи: Описват се качествено (при възможност - и количествено) всички 

значими потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за 

идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на 

предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с 

формулираните цели.  

Очаква се всички заинтересовани лица да имат полза от предложения Правилник, 

защото той въвежда механизъм за предоставяне на финансова помощ за тях.  

Не се предвиждат негативни последици от приемането на Правилника нито в 

икономически, нито в социален или друг аспект. 

 

Вариант за действие „Без намеса”:  

Във варианта „Без намеса“ нито една от заинтересованите страни няма да има ползи и 

няма да избегне вреди. 

 

Вариант за действие „Приемане на правилника”:  

Приемането на Правилника ще бъде в унисон със следваната от общината социална 

политика и ще донесе икономически ползи за заинтересованите граждани, тъй като ще ги 

подпомогне финансово.  

    

 VІІ. Потенциални рискове: Посочват се възможните рискове от приемането на 

нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.  

 

Конкретни рискове при реализирането на Вариант „Приемане на Правилника” няма и 

не се очаква възникване на съдебни спорове. Предложеният проект не въвежда ограничения 

и не създава нови задължения или тежести за гражданите на общината или за други лица. 

Напротив, той регламентира възможност за получаване на финансова помощ, затова се 

предвижда приемането му да има изцяло положителен отзвук. 

 

VІІІ. Административната тежест: 

 □ Ще се повиши 

 □ Ще се намали 

 Х Няма ефект  

 

Административната тежест от приемане на проекта за Правилник ще се увеличи 

незначително, тъй като от общинската администрация ще се сформира работна група, която 

да разглежда и анализира основателността на постъпилите в общината заявления за 

получаване на финансова помощ. От друга страна, предвид броя на населението на община 

Куклен и възрастовите му характеристики, не се очаква да има толкова голямо количество 

заявления ежемесечно, че да се възпрепятства обичайната работа на членовете на 

комисията. На следващо място, предвид естеството на преследваните с Правилника цели, не 

се очаква общинските служители да се противопоставят на допълнителните си задължения.  

 

ІХ. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):  

 □ Актът засяга МСП 

 □  Актът не засяга МСП 

 Х  Няма ефект  
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Проектът засяга населението на община Куклен на ниво семейство (с или без 

граждански брак). Пряко въздействие върху бизнес средите не се предвижда.  

 

Х. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:  

□ Да 

Х Не  

 

ХІ. Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за обществените 

консултации, посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете 

консултационни процедури.  

Най - важните въпроси за обществената консултация са:  

В1.: Ясни ли са предложените разпоредби?  

В2.: Подходящ ли е предвиденият регламент за кандидатстване за финансова помощ 

предвид спецификата на третираната материя?  

В3.: Коментари и предложения за корекции и допълнения.  

 

Проектът на Правилника ще бъде публикуван за обществени консултации чрез 

писмени становища, мнения и предложения за срок от 30 дни на официалната страница на 

Община Куклен, раздел Общински съвет, подраздел Проекто-наредби и на Портала за 

обществени консултации. 

Ще бъдат разгледани всички постъпили писмени становища, мнения и предложения от 

всички заинтересовани лица.  

Проектът на правилника с публикуването му ще стане достояние до всички 

заинтересовани страни, които могат да изпращат писмените си становища, мнения и 

предложения на електронен адрес: kmet@kuklen.org. и/или в деловодството на Община 

Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ет. 1.  

Справката за постъпилите становища и предложения след обществените консултации 

ще бъде публикувана на официалната страница на Община Куклен и на Портала за 

обществени консултации. 

 

XII. Подписи на отговорните лица:  

 

Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от 

предложеното действие на проекта на 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. 

 

 

 

Изготвил:    

Деница Кметова – Мехмед  (П) 

Юрисконсулт 

 

Съгласувал: 

Мариана Ганева                                         (П)                       

Секретар на Община Куклен 


