
1 
 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

 
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 

   

 

 

 

(приет с Решение №  504/24.06.2022 г. на Общински съвет Куклен) 
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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С този правилник се определят редът и условията за финансово подпомагане на 

процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и двойки, живеещи на семейни 

начала, страдащи от репродуктивни проблеми, на територията на община Куклен, със средства, 

предвидени в бюджета на общината. 

Чл. 2. Средствата, предвидени за финансово подпомагане на процедури и дейности по 

асистирана репродукция, се гласуват всяка календарна година с бюджета на община Куклен. 

Чл. 3. (1) Със средства, предвидени с бюджета на община Куклен, се финансират лица с 

безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и включително чрез ин витро оплождане, при 

наличие на следните индикации: 

1. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология; 

2. Ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието; 

3. Тубарен стерилитет при жената /МКБ-Х: № 97.1/, доказан чрез лапароскопия и/или 

лапаротомия или чрез ХСГ – хистеро-салпинго графи: 

а) липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени); 

б) едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза; 

в) двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация); 

г) едностранна непроходимост с контралатерална стеноза; 

д) двустранна интерстициална или истмична стеноза; 

е) състояние след пластика на маточни тръби, най-малко 12 месеца след пластика, при 

положение че не е настъпвала вътрематочна бременност. 

4. Стерилитет при жената, свързан с липсата на овулация поради LUFS; 

5. Стерилитет, свързан с мъжки фактор /МКБ-Х: № 97.4/; 

6. Други форми на стерилитет с доказана необходимост от лечение АРТ. 

(2) Със средства, предвидени с бюджета на община Куклен, се финансират: 

1. Контролирана овариална хиперстимулация (КОХС) с един или повече от един от следните 

лекарствени продукти (по групи): 

а) аналози на гонадолибералина /агонисти или антагонисти/; 

б) гонадотропни хормони /уринарни или рекомбинантни/; 

в) други /за лутеална поддръжка/ - стероиди и/или хорионгонадотропин. 

2. АРТ методи (ин витро методики): 

а) фоликулна пункция под ехографски контрол; 

б) класическо ин витро оплождане; 

в) оплождане чрез 1С81; 

г) ембриотрансфер, вкл. и на замразени ембриони; 

д) инсеминации от партньора или дарител; 

е) ин витро матурация; 

ж) тестикуларна и/или епидидимална биопсии, както и имунологична биопсия /Те8Е,РЕ8А, 

МЕ8А/ 

з) ин витро процедура на естествен цикъл;  

и) ин витро процедура с донорски материал;  

й) криоконсервация (замразяване) на предимплатационни ембриони. 

(3) Със средства, предвидени с бюджета на община Куклен, се финансират и следните 

изследвания и медицински услуги: 

а) консултации и прегледи със специалисти по медицинска генетика и имунология; 

б) спермален анализ, SDI-тест, изследване за антиспермални антитела, обработка с MACS; 

в) специфични изследвания (генетични, имунологични и др.); 

г) индукция на овулацията и/или КОХС с кломитен цитрат и др. СЕРМ; 

д) ембриоредукция; 

е) предимплантационна генетична диагностика или скрининг /РСО/РО8/; 

ж) овоцитна донация; 
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з) ембриодонация; 

и) ехографски прегледи; 

й) хормонални изследвания;  

к) изследвания за трансмисивни инфекции; 

л) изследване за проходимост на маточните тръби – хистеросалпингография /ХСГ/; 

м) гинекологични операции – лапароскопия, лапаротомия, хистероскопия, комбинирана 

лапаро и хистероскопия и др. под.; 

н) консултации и прегледи при следните специалисти: акушер-гинеколог, уролог, андролог, 

ендокринолог; 

о) имунологични вливания за подготовка и запазване на бременност. 

(4) Със средствата, предвидени в бюджета на община Куклен, не се финансират следните 

изследвания и медицински услуги: 

а) микробиологични; 

б) кръвногрупова принадлежност и резус фактор; 

в) кръвни картини, биохимия и хемостаза преди КОХС. 

(5) Изследвания, манипулации и процедури, извършени в чужбина, и лекарствени средства 

и хранителни добавки, закупени в или от чужбина, не се финансират от бюджета на община 

Куклен.  

(6) Семейства и двойки с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на община 

Куклен, могат да получат финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана 

репродукция със средства, предвидени в общинския бюджет, съгласно този правилник един път 

годишно в рамките на текущата година, при условие, че не са одобрени за финансово подпомагане 

от други фондове за същия период и за същата процедура. 

(7) Средствата, които могат да бъдат отпуснати за финансово подпомагане на двойка – 

заявители (в граждански брак или във фактическо съжителство), са в размер до 1 500 лв. (хиляда 

и петстотин лева). 

 

ГЛАВА ВТОРА 

УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

 

Чл. 4. (1) Финансово подпомагане по реда на настоящия правилник се предоставя на двойки 

– заявители, които отговарят на следните критерии: 

а) да са български граждани и поне едно от лицата в двойката да има постоянен и настоящ 

адрес на територията на община Куклен през последните три години, предхождащи датата на 

подаване на Заявлението – декларация за финансово подпомагане; 

б) кандидатите да са семейни двойки или във фактическо съпружеско съжителство;  

в) кандидатите да нямат парични задължения към държавата и към община Куклен; 

г) кандидатите да са с непрекъснати здравно – осигурителни права; 

д) кандидатите да не са поставени под запрещение; 

е) кандидатите да не се водят на диспансерен отчет за психично заболяване; 

ж) кандидатите да не са осъждани с влязла в сила осъдителна присъда на наказателен съд; 

з) да е налице доказана необходимост от лечение на безплодие чрез асистирани 

репродуктивни технологии; 

и) да 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. 

(2) Обстоятелствата по букви „а”, „б”, предложение първо, „в”, „г”, „д” и „ж“ се установяват 

служебно от членовете на комисията по чл. 9 от настоящия правилник. 

Чл. 5. Заявлението–декларация за финансово подпомагане (по образец – Приложение № 1) 

се подава от заявителите, придружено от следните документи:  

(1) Когато двойката – заявители не са в граждански брак, същите попълват и прилагат 

Декларация за фактическо съжителство по образец (Приложение № 2); 
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(2) Медицински документи, удостоверяващи наличието на обстоятелства по чл. 4, ал. 1, 

букви „е” и „з“:  

а) удостоверения, че не се водят на психиатричен отчет, издадени от Център за психично 

здраве; 

б) епикризи и/или етапни епикризи; 

в) медицински картони, стимулационни протоколи;  

г) удостоверения от клиники за преведено лечение и извършени манипулации; 

д) документи за извършване на един или повече от следните методи: ХСГ и/или 

лапароскопия, и/или лапаротомия, като ехографското изследване не е доказателствен метод; 

е) документи за извършване на 2 или повече спермални анализа, последният от които да е 

извършен не повече от 6 месеца преди подаване на заявлението. Ползват се критериите на 

Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е желателно поне едно от 

изследванията да е със спермолоогия, оценена по критериите на Крюгер; 

ж) при липса на овулация поради LUFS, документи относно поне 2 цикъла с ехографски 

разчитания и снимки; 

з) при неизяснен стерилитет - документи, доказващи данни за безплодие в период от поне 2 

години, лекувано чрез конвенционални методи, включително с реализирани поне 2 цикъла с 

вътрематочни инсеминации. 

(3) Становище от специалист акушер-гинеколог, удостоверяващо че към момента на 

подаване на Заявлението – декларация няма настъпила бременност – оригинал или заверено 

копие. 

(4) В случай, че жената от двойката страда от онкологично заболяване – документ от 

клинична онкологична комисия, че няма опасност за извършване на заявената дейност. 

Чл. 6. (1) Относимите към всяко Заявление - декларация документи по чл. 5 се представят в 

оригинал или заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и саморъчен подпис на лице от двойката-

заявители.  

(2) При установена непълнота в приложената документация или при необходимост от 

нанасяне на корекции, комисията по чл. 9 от настоящия правилник може да изисква допълнителни 

документи от заявителите и от медицинските заведения, както и да извършва проверки и 

запитвания. 

Чл. 7. Кандидатстването за финансово подпомагане за извършване на процедури и дейности 

по асистирана репродукция на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, живеещи на 

територията на община Куклен, със средства, предвидени в бюджета на общината, обхваща 

дейностите, свързани с един опит в рамките на текущата година и не ограничава правото и 

възможността за кандидатстване за финансово подпомагане от Центъра за асистирана 

репродукция. 

ГЛАВА ТРЕТА 

РЕД И ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

 

Чл. 8. (1) Заявленията - декларации за финансово подпомагане могат да се подават 

целогодишно в деловодството на община Куклен, на адрес: гр. Куклен, ул. „Александър 

Стамболийски“ 43, в рамките на утвърденото работно време на общинска администрация – от 8 

да 17 часа. Същите се окомплектоват с описаните в чл. 5 документи и се предават в запечатан 

непрозрачен плик, надписан с името на един от заявителите или на негов/техен пълномощник. В 

случай на подаване от пълномощник, в плика се поставя и изрично пълномощно.  

(2) Пликовете се регистрират в деловодството на община Куклен, без да се разпечатват, и се 

предават на председателя на комисията по чл. 9 срещу подпис. 

(3) За всяка от двойките - кандидати се съставя досие. 

Чл. 9. (1) Заявленията – декларации се разглеждат по реда на тяхното постъпване от 

комисия, назначена със заповед на кмета на община Куклен. 

(2) В състава на комисията по ал. 1 се включват представители от общински съвет Куклен и 

общинска администрация Куклен. 

(3) В работата на комисията с право на съвещателен глас могат да участват и:  
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а) специалист акушер – гинеколог или други медицински специалисти, според спецификите 

на случая;  

б) представители на организации за защита правата на лицата с репродуктивни проблеми. 

(4) Комисията по ал. 1 провежда заседания, на които разглежда постъпилите заявления – 

декларации, взема решение по всяка преписка и изготвя протокол с предложения към кмета на 

община Куклен за отпускане на финансова помощ или за постановяване на отказ. 

(5) Всеки заявител може да получи достъп до протоколите на комисията, касаещи неговото 

заявление. 

Чл. 10. (1) 3аседанията на комисията по чл. 9 са редовни при присъствие на повече от 

половината от нейните членове. 

(2) 3аседанията на комисията са закрити. 

(3) Решенията за одобряване на кандидатите за финансово подпомагане се вземат с 

обикновено мнозинство от присъстващите, при явно гласуване. 

Чл. 11. (1) Ако в хода на заседание комисията по чл. 9 констатира непълноти или неясноти 

в подадените документи, нейният председател или упълномощено от него лице уведомява 

кандидатите в тридневен срок от заседанието, като им дава конкретен срок (не по-дълъг от месец) 

за попълване на празнотите или нанасяне на корекции.  

(2) Ако указанията по ал.1 не бъдат изпълнени в определения срок, Заявлението – 

декларация се оставя без разглеждане. 

Чл. 12. (1) Въз основа на мотивираното предложение на комисията кметът изготвя и внася 

в общински съвет Куклен докладна с проект на решение. 

Чл. 13. Решенията на общински съвет Куклен за отпускане на финансова помощ по 

настоящия правилник или за постановяване на отказ се публикуват на сайта на община Куклен 

след заличаване на личните данни на заявителите.  

Чл. 14. Одобрената парична сума се отпуска в рамките на съответната бюджетна година 

след влизане в сила на решението на общински съвет Куклен за отпускане на финансова помощ. 

Чл. 15. При настъпване на бременност, подпомогнатите лица са длъжни да предоставят 

информация на комисията по чл. 9 за целите на статистическо проучване. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ 

 

Чл. 16. Членовете на комисията по чл. 9, както и служителите на общинската 

администрация, имащи служебен достъп до информация, съдържаща се в досиетата на 

кандидатите за финансово подпомагане, нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, които 

са им станали известни в хода на тяхната дейност. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Правилникът 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 е приет на заседание на общински съвет Куклен с Решение 

№ 504, взето с Протокол № 48 от 24.06.2022  г. 

§ 2. Настоящият правилник влиза в сила от ………………… г. 

§ 3. Изпълнението на Правилника се възлага на кмета на община Куклен. 

 

 

 

 

 

Елена Филева 

Председател ОбС Куклен 
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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:  
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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. 
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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. ……………………………………………………………………………………………………. 
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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. ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


