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ОБЯВА   ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА 

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ И ДЕЙНОСТИ ПО 

АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ НА ДВОЙКИ, СЕМЕЙСТВА И ЛИЦА С 

РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ ЗА 2020 ГОДИНА 

 

 

КОМИСИЯ, назначена със Заповед № РД-10-124/29.03.2021 г. на Кмета на община 

Павел баня в изпълнение на изискванията на  чл.6 от Правилника за финансиране на 

процедури „Ин витро“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни 

проблеми на територията на община Павел баня, приет с Решение №263 от Протокол №15 от 

22.10.2020 г.  

на основание чл.8 от Правилника   

 

О Б Я В Я В А 

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на 

процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с 

репродуктивни проблеми за 2021 г. 

 
Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии за финансово подпомагане за 

извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди 

всичко с методите на АРТ :  

 

1.Да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на 

община Павел баня през последните пет години. При двойките във фактическо съжителство 

и при семействата на това условие следва да отговаря поне един от кандидатите; 

2. Да нямат задължения към община Павел баня; 

3. Да са с непрекъснати здравно-осигурителни права; 

4. Да не са поставени под запрещение или криминално проявени; 

5. Да са семейства или лица, живеещи на семейни начала, което се удостоверява с копие от 

удостоверение за сключен граждански брак или при двойките, които са във фактическо 

съжителство, със Заявление Приложение №2; 

6. Да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим 

единствено с методите на АРТ и по конкретно с IVF или ICSI. Удостоверяването се 

извършва с медицински документи: етапни епикризи, медицински картони, стимулационни 

протоколи, удостоверения от клиники с отразяване етапа на лечение на пациента при тях и 

извършените манипулации.  

 

При нужда комисията може да изисква допълнителни документи и данни от 

медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания. 

 

Документите следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правилника за 

финансиране на процедури „Ин витро“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с 

репродуктивни проблеми 

 

Документите следва да се подават в Деловодството на община Павел баня. 
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