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СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
д-р Антон Койчев, д.м. - председател на Постоянната комисия по здравеопазване
и социална политика към СОС

Малина Едрева - председател на Постоянната комисия по образование, култура,
наука и културно многообразие към СОС
Милка Христова -зам.- председател на Постоянната комисия по здравеопазване
и социална политика към СОС

д-р Веселин Милев - зам.- председател на Постоянната комисия по здравеопазване
и социална политика към СОС
Михаил Петров - член на Постоянната комисия по местно самоуправление и
нормативна уредба към СОС

Владимир Митов - член на Постоянната комисия по здравеопазване
и социална политика към СОС

Дончо Барбалов - Заместник-кмет на Столична община
направление „Финанси и здравеопазване“

Относно: промяна в Правилата за работа 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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 416 от 25.06.2015г. на Столичния общински съвет е приета ..Програма

за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се
от ин витро процедури с донорски яйцеклетки" (Програмата), изменена с Решение №
76/17.12.2015 г.. Решение № 418/23.06.2016 г.. Решение № 611/28.09.2017 г., Решение №
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра, един за подателя и един за получателя. Оригинален екземпляр се
предоставя в Столичен общински съвет. ведно с приложенията.

77/20.02.2020 г. и Решение № 338/12.05.2022 г. на Столичния общински съвет. Про(рамата

функционира въз основа на приети Правила за работа.

Съгласно чл. 10, т. 8 от Правилата за работа на Програмата, кандидатите за
финансиране (семейство или двойка) трябва да отговарят на изисквания, едно от които е

жената да е на възраст не по-голяма от навършени 50 години към датата на подаване на
заявлението. Сред специалистите все повече се налага мнението, че след 43-45 години ин

витро процедурите са изключително слабо ефективни и рисковете стават много по-големи
спрямо ползата, която може да се извлече. Фертилната способност на жените намалява с

напредване на възрастта. Проявяват се и съпътстващи заболявания. които възпрепятстват
нормалното протичане на бременността. Увеличават се рисковете от развитие на

патологична бременност,

която довежда до

преждевременно

раждане

и

труден

адаптационен период на новороденото. С оглед на това предлагаме изменение на чл. 10, т. 8

от Програмата, като се намали възрастта на жената до навършени 45 години към датата на

подаване на заявлението.
Програмата на Столична община е създадена да финансира само един опит на едно и
също семейство или двойка, като максималната стойност на финансирането не може да

надхвърля сумата от 3060.00 лева. Успеваемостта на инвитро оплождането с донорска
яйцеклетка зависи от различни фактори. Основните параметри, които влияят са възрастта на

жената в двойката и причината за безплодие. В годините на реализация на общинската

програма се установи, че една процедура не е достатъчна, така че повтарянето й се налага

често. Затова предлагаме изменение на чл. 11 от Програмата, като същата да финансира и
втори опит на едно и също семейство или двойка, като при повторно кандидатстване

семейството или двойката подават отново заявление по чл. 15 от Правилата.

Програмата се финансира от Столична община и функционира, когато средствата за
нея са гласувани с Бюджета на Столична община за съответната календарна година.
Финансират се следните дейности по асистирана репродукция, свързани с ин витро

процедурата с донорска яйцеклетка на одобрените кандидати:

1. Ехографски прегледи (до максимум 6 бр.) на стойност по 30 лева всеки:
2. Хормонални изследвания (до максимум 10 хормона) на стойност по 18 лева всеки:

3. Ин витро оплождане:

- класическо ин витро оплождане на стойност 1300 лева:
- оплождане чрез ICSI на стойност 1600 лева;
4. Вътрематочен трансфер на ембриони на стойност 340 лева;

5. Криоконсервация на ембриони на стойност 200 лева.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра, един за подателя и един за получателя. Оригинален екземпляр се
предоставя в Столичен общински съвет, ведно с приложенията.
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6. Лекарствени продукти при:

- класическо ин витро оплождане - до 500 лева.
- оплождане чрез ICSI - до 500 лева.

При настъпване на бременност на жената от финансирано семейство или двойка,

същата има право на един брой изследване на фетална морфология на стойност 60 лева.
Максималната стойност на финансиране на семейство или двойка по програмата не може да

надхвърли сумата от 3060 лева. Програмата приключва работата си с изчерпване на
финансовите средства, гласувани за нея в бюджета на Столична община през съответната

календарна година.

През последните години се наблюдава повишаване цените на ин витро процедурите.
Поради това считаме за целесъобразно Столична община да подпомогне допълнително
семействата или двойките е увеличаване на финансирането на дейностите по асистирана

репродукция, както следва:

- Хормонални изследвания (до максимум 10 хормона) на стойност по 20 лева
всеки.
Ин витро оплождане:

- класическо ин витро оплождане на стойност до 1600 лева;
- оплождане чрез 1CSI на стойност до 1780 лева;

- Вътрематочен трансфер на ембриони на стойност до 500 лева:
- Криоконсервация на ембриони на стойност до 400 лева.
- Лекарствени продукти за овариална стимулация на донорката при:

- класическо ин витро оплождане - до 500 лева.
- оплождане чрез ICS1 - до 500 лева.
Максималната стойност на финансиране на кандидатите да достигне сумата от 3620

лева.
По предложение на експертите към Програмния съвет отпада необходимостта от

изискване за представяне към медицинската документация на хормоналното изследване на
FSH.
Горецитираните предложения за изменение и допълнение на Програмата са обсъдени

на среща, проведена на 25.05.2022г.. включваща представители на Програмния съвет,
общински съветници и експерти по акушерство и гинекология. С писмо с per. № СОА22ВК66-5678/01.06.2022 г. председателя на Постоянната комисия по здравеопазване и

социална политика, предлага изготвяне на доклад и проект на решение до СОС.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра, един за подателя и един за получателя. Оригинален екземпляр се
предоставя в Столичен общински съвет, ведно с приложенията.
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Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21. ал. 1. т. 23 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и чл. 69, ал. 1 от Правилника за

организацията и дейността иа Столичния общински съвет, предлагаме Столичен общински
съвет да приеме решение, съгласно приложения към доклада проект.

Приложения: 1. Проект на решение:
2. Писмо с per. № СОА22-ВК66-5678/01.06.2022 г. от ПКЗСП.

ВНОСИТЕЛИ:
Д-Р АНТОН КОЙЧЕВ, Д.М.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПКЗСП КЪМ СОС
Г.

г

МАЛИНА ЕДРЕВА
ПРЕДСЕДА ТЕЧ НА 11KOK1JKMКЪ

МИЛКА ХРИСТОВА
ЗАМ. -ПРЕДСЕДА ТЕЛ НА ПКЗСП КЪМ СОС

(
Д-Р ВЕСЕЛИН МИЛЕВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПКЗСП КЪМ СОС

МИХАИЛ ПЕТРОВ

/

ЧЛЕН НА ПКМСНУ КЪМ СОС-/

ВЛ АДИМИР митов
ЧЛЕННА ПКЗСП КЪМ СОС

ДОНЧО БАРБАЛОВ
ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра. един за подателя и един за получателя. Оригинален екземпляр се
предоставя в Столичен общински съвет, ведно с приложенията.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет

от

2022 година

ЗА: изменение и допълнение на Правилата за работа на Програма на Столична
община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми,
нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки, приети с Решение № 416
от 25.06.2015 г. на Столичния общински съвет.

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

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема изменение и допълнение на Правилата за работа на Програмата на
Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни
проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки, приети с
Решение № 416 от 25.06.2015 г. на Столичния общински съвет, изменени с Решение №
76 от 17.12.2015 г. на Столичния общински съвет. Решение № 418 от 23.06.2016 г. на
Столичния общински съвет. Решение № 611 от 28.09.2017 г. на Столичния общински
съвет. Решение № 77 от 20.02.2020 г. на Столичния общински съвет и Решение № 338
от 12.05.2022 г. на Столичния общински съвет, както следва:

§1 . В чл. 10, т. 8 се прави следното изменение:
т. 8 .. Жената следва да е на възраст не по-голяма от навършени 45 години към
датата на подаване на заявлението“.

§2 . В чл. 11 се прави следното изменение:
Чл.11 .. Програмата финансира до два опита на едно и също семейство или
двойка. При повторно кандидатстване семейството или двойката подават заявление по
чл. 15“.

§3 . В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
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В т.2 ..Хормонални изследвания (до максимум 10 хормона) на стойност по 20
лева всеки".

В т.З „Ин витро оплождане:

- класическо ин витро оплождане на стойност до 1600 лева:
- оплождане чрез ICSI на стойност до 1780 лева “.
В т.4 ..Вътрематочен трансфер на ембриони на стойност до 500 лева"‘
В т.5 ,, Криоконсервация на ембриони на стойност до 400 лева".

В т.6 .. Лекарствени продукти за овариална стимулация на донорката при:

- класическо ин витро оплождане - до 500 лева.

- оплождане чрез 1CSI - до 500 лева.
§4 . В чл. 12, ал. 3 се прави следното изменение:

Ал.З „Максималната стойност на финансиране на семейство или двойка по
Програмата не може да надхвърли сумата от 3620 лева".
§5 . В чл. 15, ал. 1, т. 7, б. а се прави следното изменение:

т.7, б. а „за чл. 10. т. 6. буква „а" - копие от трансвагинално ехографско
изследване на матка и яйчници (показващо липса на антрални фоликули и нормална по
големина матка) и резултат от хормонално изследване (стойности на АМН < 1.0
ng/ml); в случаите на оперативно отсгранени (увредени) яйчници се представя и
епикриза от оперативната интервенция".
Настоящото решение е прието на___заседание на Столичния общински съвет,
проведено на
2022 г.. Протокол № от
2022 г. и е
подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

/Георги Георгиев/
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