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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№406 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 25.02.2022 г. с  Протокол № 32 
 

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРАВИЛНИК ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 

СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, С ПОСТОЯНЕН 

И/ИЛИ НАСТОЯЩ   АДРЕС  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и при 

спазване на чл. 26 от Закона за нормативните актове, след като взе предвид 

предложение на г-жа Надежда Казакова – кмет на община Брацигово, становищата на 

постоянните комисии към общинския съвет, както и след станалите разисквания, 

Общински съвет – Брацигово. 

РЕШИ: 

 

Приема „ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК 

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВА И 

ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, С ПОСТОЯНЕН И/ИЛИ НАСТОЯЩ  

АДРЕС  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО“, със следното съдържание: 

 

 § 1. Заглавието на Правилника се изменя така: „ПРАВИЛНИК ЗА ОТПУСКАНЕ 

НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С 

РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, С ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА БРАЦИГОВО“. 

 

 § 2. В чл. 1 думите „и/или настоящ“ се заличават. 

 

 § 3. Член 5 се изменя така: 

„Чл. 5. Със средства, предвидени в бюджета на Община Брацигово, не се 

извършва финансиране извън посочените по-горе дейности, включително на: 

1. първоначалните изследвания за достигане до диагноза и вземане на решение 

за АРТ чрез инвитро оплождане;  

2. следните изследванията, необходими за дейности по асистирана репродукция, 

както следва:  

а) микробиологични;  

б) спермален анализ;  

в) за трансмисивни инфекции;  

г) кръвногрупова принадлежност и резус фактор;  

д) хормонални - преди КОХС;  

е) на кръвни картини, биохимия и хемостаза;  

ж) други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.);  

з) други изследвания за дейности по асистирана репродукция, независимо от 

момента на извършването им;  

4. предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS);  
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5.гинекологични операции – лапароскопия, лапаротомия, хистерокопия, 

комбинирана лапаро и хиперокопия, както и операции, които са необходими за 

подобряване на репродуктивната функция при мъжа. 

 

 § 4. В член 8 се правят следните промени: 

1. точка 1 се изменя така: 

 „1. да са български граждани, притежаващи постоянен адрес на територията на  

Община Брацигово, като на това условие следва да отговаря поне единият от 

кандидатите; 

 2. точка 2 се отменя; 

3. точка 3 се отменя; 

4. точка 5 се отменя; 

5. точка 10 се отменя. 

 

 § 5. В член 10, ал. 1, се правят следните промени: 

1. точка 4 се отменя; 

2. точка 5 се отменя; 

3. точка 6 се изменя така: 

„6. Декларация, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 8, т. 7 и т. 9 – по образец 

– Приложение № 2.“. 

 

 § 6. Член 15, ал. 1 се изменя така: 

 „Чл. 15. (1) 3аседанията на Комисията са редовни при присъствие на повече от 

половината от нейните членове, в това число задължително e да присъства лекар по чл. 

12, ал. 2 и/или чл. 13, ал. 1.“. 

 

 § 7. В Приложение № 1 – Заявление по чл. 10, ал. 1 от Правилника, се правят 

следните промени: 

1. Заглавието на Приложение № 1 се изменя така: 

„ЗАЯВЛЕНИЕ 

по чл. 10, ал. 1 

от 

ПРАВИЛНИКА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 

СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, С ПОСТОЯНЕН 

АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО“. 

 

2. В изречението, което е след думите „УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,“, 

думите „и/или настоящ“ се заличават. 

3. След текста „Прилагаме следните документи:“, текстът, визиращ приложените 

документи, се изменя така: 

 „1. Копие от лична карта – заверено с гриф „вярно с оригинала”; 

2.  Медицинска документация; 

3. Етапна епикриза, с отбелязана липса на контраиндикации, а при индикации за 

асистирана репродукция на спонтанен цикъл - и препоръка на медицински специалист 

по асистирана репродукция за прилагане на този метод; 

4. Подписана декларация – Приложение 2.“. 
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§ 8. В Приложение № 2 – Декларация по чл. 8, т. 7, т. 8 и т. 9 от Правилника, се 

правят следните промени: 

1. Заглавието на Приложение № 2 се изменя така: 

„ДЕКЛАРАЦИЯ 

по 

чл. 8, т. 7, т. 8 и т. 9 от Правилника за отпускане на финансова помощ 

за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, 

с постоянен адрес на територията на Община Брацигово“. 

 

2. В точка 9 от това Приложение № 2, препинателният знак „точка и запетая“ 

(„;“) и след него думите „липса/наличие на задължения към общината“ се заличават.

  

 § 9. В Приложение № 3 – Заявление по чл. 20, ал. 2 от Правилника, се правят 

следните промени: 

1. Заглавието на това Приложение № 3 се изменя така:  

„ЗАЯВЛЕНИЕ 

по чл. 20, ал. 2 

от 

ПРАВИЛНИКА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 

СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, С ПОСТОЯНЕН 

АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО“. 

 

 2. В изречението след думите „УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,“, думите 

„и/или настоящ“ се заличават. 

 

 § 10. В Приложение № 4 – Декларация по чл. 20, ал. 2 от Правилника, се правят 

следните промени: 

 1.  Заглавието на това Приложение № 4 се изменя така: 

„ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 20, ал. 2 

от 

ПРАВИЛНИКА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 

СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, С ПОСТОЯНЕН 

АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО“. 

 2. В изречението, което е след думата „ДЕКЛАРИРАМЕ“, думите „и/или 

настоящ“ се заличават. 

 

 
                 

Общ брой общински съветници: 13 

Присъствали: 13 

Гласували: „За“- 13, „Против“- няма, „Въздържали се“- няма 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


