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ДО СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СОС
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ДОКЛАД
От Михаил Петров и Владимир Митов - общински съветници
от групата на Патриоти за София

Относно: изменение и допълнение на Програма на Столична община за финансово
подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин
витро процедури с донорски яйцеклетки.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 416 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г., изм. с Решение № 418 по
Протокол № 17 от 23.06.2016 г., изм. и доп. - Решение № 611 по Протокол № 40 от
28.09.2017 г.,изм. и доп. - Решение № 77 по Протокол № 9 от 20.02.2020 г. Столичен
общински съвет е приел Програма на Столична община за финансово подпомагане на
семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури
с донорски яйцеклетки. През последните 4 години (вкл. 2022 г.) Столична община
залага сумата от 70 000 лв. за подпомагане на семейства и двойки по тази програма.
Според предоставена ми официална справка за 2019, 2020 и 2021 г. с № СОА22-ВК661198-[1]/10.02.2022 г. от зам.-кмета по финанси г-н Дончо Барбалов усвоените средства
едва достигат до половината на заложените в бюджета на CO. В същото време
последната година сме свидетели на тенденциозно поскъпване на стоки и услуги в

цялата страна. Това се отразява значително и върху ценоразписите на всички здравни
заведения и лаборатории и към днешна дата заложените в програмата суми са крайно
недостатъчни. Вземайки предвид последните 2 твърдения предлагам Столичен
общински съвет да актуализира Програмата, така че облекчението за бъдещите
родители да запази функционалността си без изглед това да се отрази на бюджета на
CO, а средствата определени за борба с безплодието да се разходват в почти пълен или
дори в пълен размер.

Предлагам:

§ 1. В края на чл. 10, ал. 1 т. 2 цифрата „3" се заменя с цифрата „2" и
разпоредбата придобива следния вид:
„Жената да има постоянен и настоящ адрес на територията на Столична
община най-малко 2 години преди подаване на заявлението;"

По този начин няма да се наруши изискването за платени данъци към CO, но в
същото време ще се позволи на някои двойки по-скоро да се възползват от
Програмата, така че да не губят още 1 година в изчакване. Репродуктивните
функции са в силна зависимост и от възрастта на бъдещата майка и тази 1 година
може допълнително да влоши определени лабораторни показатели. Някои от
двойките са правили домашни опити за дете по 2 години преди да прекрачат прага
на репродуктивната клиника, след което са се подложили на няколко ин витро
опита със собствен генетичен материал преди да бъдат насочени към донорската
яйцеклетка. При други двойки новината идва внезапно след тежко и неочаквано
заболяване. И в двата случая чакането е емоционално съсипващо, а при появата на
дете психическото здраве на родителите има значение за отглеждането и
развитието му. Поради това предлагам срокът за адресна регистрация да се
съкрати от 3 на 2 години.
§ 2. Изменя се чл. 11 и придобива следния вид:

„Програмата финансира до два опита при кандидатстване от едно и също
семейство или двойка."

Двойките, които кандидатстват по Програмата го правят, защото те вече
имат сериозни медицински показания за стерилитет. Макар зачеването на едно
дете да изглежда лесно в домашна среда за тях е невъзможно. Често се случва
двойките да са правили няколко ин витро опита със собствен материал и отново
да не са се докоснали до мечтата си да бъдат родители. Донорската яйцеклетка
също не дава пълна гаранция за успеваемост. Имайки предвид, че тази година се
роди едва тридесетото бебе на CO, а финансирани са били 52 процедури общо само
през 2019, 2020 и 2021 години, както и всеизвестният факт, че при ин витро рядко
се прави трансфер на само 1 ембрион и броят на близнаците е значително по-голям
от този при естествените бременности, то можем да направим извода, че твърде

малка част от финансираните процедури на CO са успешни. В същото време
стойността на процедурите е скъпа, а мечтата за бебе остава. Нерядко двойките
теглят заеми за лечения, изследвания и още процедури ин витро. Междувременно
CO не изразходва в пълен обем предвидените средства за ин витро на двойките.
Всъщност едва през 2021 година CO е успяла да мине малко над 50 % от заложената
в бюджета сума, а в предходните 2 години са се усвоявали около 1/3 от средствата.
Предвид това даването на още една възможност за някои двойки би довело само до
положителни последствия.

§ 3. Изменят се отделни точки от чл. 12 ал. 1 и придобива следния вид:

т. 2. Хормонални изследвания (до максимум 10 хормона) на стойност по 20 лева
всеки;

т. 3. Ин витро оплождане:

- класическо ин витро оплождане на стойност до 1600 лева;
- оплождане чрез ICSI на стойност до 1780 лева;

т, 4. Вътрематочен трансфер на свежи или размразени ембриони на стойност до
500 лева;

Създават се нови т. 6; 7 и 8 със следния текст:

т. 6. Замразяване на ембриони до 400 лв.
т. 7. Съхранение на ембриони до 1 месец на стойност до 200 лв.

т. 8. Размразяване на ембриони до 300 лв.
(3) Максималната стойност на финансиране на семейство или двойка по
Програмата не може да надхвърли сумата от 3760 лева.

Освен повишаването на цените следва да се отбележи, че при използването
на донорски репродуктивен материал често се налага ползването но т.нар. ЗЕТ
(замразен ембриотрансфер). Това е така, защото месечният цикъл на донора не
съвпада със същия при реципиента, а за успех е нужен имплантационен прозорец
зависим от овулацията на реципиента. При стандартно ин витро със собствен
генетичен материал трансферът се случва 3 до 5 дни след пункцията за
яйцеклетки, но двете процедури касаят една и съща жена, която е донор на
яйцеклетките и реципиент на ембрионите. При донорството жените са 2 и
физиологичното им разположение е на различен етап по едно и също време в 1
календарен месец. Поради това смятам за целесъобразно Столична община да
подпомогне допълнително двойките, които кандидатстват по програмата с
добавянето на обезщетение за замразен ембриотрансфер за период от 1 месец,
който е достатъчен реципиентът да достигне до подходящ имплантационен
прозорец. Сумата необходима за това е описана в т. 6, 7 и 8 и възлиза на до 900 лв.
като окончателният й размер се определя от броя замразени ембриони.

Сумите посочени в този доклад са взети от официалните ценоразписи на
няколко столични ин витро клиники. Тъй като цените все пак се различават смятам, че е
резонно да се вземат предвид по-ниските стойности. Съображенията ми са, че услугите
са напълно идентични и не бива да се залагат средства над допустимото, така че
повече столични семейства да се възползват от Програмата без да допуснем
надхвърляне на предвидения за това бюджет.

Уважаеми господин Георгиев,

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация

Предлагам
Приемането на предложения проект за решение за изменение и допълнение на
Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с
репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки.

Приложения:
1. Проект за решение;
2. Мотиви към доклада;
3. Справка за разходвани средства по Програмата за последните 3 години
(2019, 2020 и 2021 г.) с № СОА22-ВК66-1198-[1]/Ю.02.2022 г. от зам.-кмета
по финанси г-н Дончо Барбалов
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ПРОЕКТ!!!

РЕШЕНИЕ №____
на Столичния общински съвет

от____________20____ година

За: изменение и допълнение на Програма на Столична община за финансово
подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин
витро процедури с донорски яйцеклетки.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:
По преписка с вх. №......................... на Столична община

Променя както следва:

1. § 1. В края на чл. 10, ал. 1 т. 2 цифрата „3" се заменя с цифрата „2" и
разпоредбата придобива следния вид:
„Жената да има постоянен и настоящ адрес на територията на Столична община
най-малко 2 години преди подаване на заявлението;"

2. § 2. Изменя се чл. 11 и придобива следния вид:
„Програмата финансира до два опита при кандидатстване от едно и също
семейство или двойка."

3. § 3. Изменят се отделни точки от чл. 12 ал. 1 и придобива следния вид:

т. 2. Хормонални изследвания (до максимум 10 хормона) на стойност по 20 лева

всеки;

т. 3. Ин витро оплождане:

- класическо ин витро оплождане на стойност до 1600 лева;
- оплождане чрез ICSI на стойност до 1780 лева;
т. 4. Вътрематочен трансфер на свежи или размразени ембриони на стойност до
500 лева;

Създават се нови т. 6; 7 и 8 със следния текст:
т. 6. Замразяване на ембриони до 400 лв.

т. 7. Съхранение на ембриони до 1 месец на стойност до 200 лв.
т. 8. Размразяване на ембриони до 300 лв.
(3) Максималната стойност на финансиране на семейство или двойка по
Програмата не може да надхвърли сумата от 3760 лева.

Настоящето решение е прието на _____ заседание на Столичния общински
съвет, проведено на___________ 20___ г., Протокол №______ от__________ 20___ г.
ие

подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичен

общински съвет:............................
/Георги Георгиев/

