
ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –    

ЧИРПАН  

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ   

ИВАН СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ – Председател на Общински съвет – Чирпан  

 

                                                   

 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за финансово подпомагане на процедури и 

дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо 

съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията 

на Община Чирпан. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Предлагаме на Вашето внимание за приемане проект на нов Правилник за 

финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на 

семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни 

проблеми, живущи на територията на Община Чирпан. 

 

1. Причини, налагащи приемане на нов Правилник за финансово 

подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на 

семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с 

репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Чирпан: 

 

Ниската раждаемост у нас е основен фактор за демографската криза, която 

поставя страната начело в редица негативни класации. На този фон изглежда все по-

притеснително снижаването на възрастовата граница сред жените, които не могат да се 

сдобият с дете по естествен път. Високите цени на лекарствата и манипулациите и все 

още ниската ефективност на процедурите не позволяват на много от тях да имат свое 

дете. Това създава нуждата от финансова помощ за подпомагане на двойките и жените 

с репродуктивни проблеми. 

През 2009 г. с Постановление на Министерски съвет №25 е създаден Център 

за асистирана репродукция, който заплаща до четири опита за ин витро процедури на 

двойки, отговарящи на определени критерии. Държавата финансира нуждаещите се за 

ин витро процедура, които отговарят на определени критерии, като покрива разходите 

за лекарствата и самата процедура, както и донорските ин витро програми, 

съпътстващи оперативни лечения – лапароскопии, операции, скъпоструващи 

медикаментозни процедури, изследвания и пр. Не малка част от кандидатите обаче 

нямат възможност да се възползват от услугите на Центъра за асистирана 

репродукция по една или друга причина. Някои от тях се нуждаят от друг тип 

изследвания или лечение. Други кандидати не могат да се възползват от държавното 

финансиране, което наложи в последните години тенденция за създаване на фондове 

към общините. 



Безплодието, особено сред младите, работещи и образовани граждани на 

Община Чирпан е обществен 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. 

Лечението на безплодието и провеждане на репродуктивна терапия ин витро е 

цел, която е залегнала в националната политика на Република България, а също така и 

на провежданата политика на Европейския съюз.  

 

1. Цели, които се поставят.  

 

 Финансово подпомагане на семейства, двойки във фактическо съжителство и 

жени без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на 

Община Чирпан; 

 Създаване на ясни и достъпни условия за ползване на средствата, насочени към 

подпомагане лечението на репродуктивни заболявания и асистирана 

репродукция;  

 С приемането на правилника се цели да се създаде възможност за подпомагане 

на пациенти, жители на общината, ползващи методите по асистирана 

репродукция, с което ще се стимулира раждането на повече здрави бебета. 
 

2. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба.  

 

За прилагането на Наредбата са необходими допълнителни финансови средства, 

които да бъдат предвиждани ежегодно в бюджета на Община Чирпан.  

 

3. Очакваните резултати след приемането на наредбата са:  

 

 Повишаване на раждаемостта на глава от населението в Община Чирпан;  

 Осигурява подкрепа на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени 

без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община 

Чирпан. 

 

4. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

Настоящият проект на нов Правилник за финансово подпомагане на 

процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във 

фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми, 

живущи на територията на Община Чирпан е подзаконов нормативен акт, поради 

което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от 

разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя 

 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът за 

приемане на нов Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по 

асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и 

жени без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на 

Община Чирпан е публикуван на 11.11.2022 г., на интернет страницата на Община 

Чирпан, раздел „Общински съвет”, подраздел „Проекти на наредби”. 



В рамките на регламентирания по чл.26, ал.4 от ЗНА срок за предложения и 

становища по публикувания за обществени консултации проект в деловодството и на 

електронния адрес на Общински съвет – Чирпан НЕ са постъпили писмени 

предложения за изменения на предложения проект на приемане на Правилник за 

финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на 

семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с 

репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Чирпан. 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.7, ал.2 и чл. 8 от Закона за нормативните актове и при 

изпълнение на изискванията на чл. 26 и 28 от Закона за нормативните актове, 

Общински съвет – Чирпан приема Правилник за финансово подпомагане на 

процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във 

фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми, 

живущи на територията на Община Чирпан. 
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