
ИНФОРМАЦИЯ 
 3А ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА „АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ“ НА 

ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2019 Г.  
 

Основната цел на Програма „Асистирана репродукция" в Община Русе е повече 
семейни двойки с репродуктивни проблеми да получат шанс да имат собствено дете. 
Програмата заема приоритетно място в Общинския план за развитие на Община Русе 2014 
– 2020 г.  

Съгласно изискванията на Програмата, в периода от 01 до 30 април 2019 г., 
документи подадоха 37 кандидат-двойки за подпомагане по програмата. Всички те 
отговаряха на задължителните изисквания и критериите за подбор и бяха одобрени от 
комисията за финансово подпомагане. За изследвания, които рутинно са необходими при 
подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК, бяха одобрени 6 кандидат-
двойки и 31 за подпомагане на процедури по асистирана репродукция, които не се 
финансират от НЗОК, видно от представените данни в табл. 1:  
 
Таблица 1: Данни за броя и вида на процедурите, за които са одобрени кандидатите по 
Програма „Асистирана репродукция“ – 2019 г. 

Период 
за прием на 
документи 
през 2019 г. 

Общ 
брой 

одобрени 
кандидат
-двойки 

Общ брой 
неодобрен

и 
кандидат-

двойки 

Изследва
ния 

Инсемин
ация от 

партньор 

TESA; PESA; 
Кокултивиране 
на ембриони; 

Ембриотрансфер 
на замразени 

ембриони; 
Ин витро на 

естествен цикъл 

Ин витро 
процедура с 

донорски 
материал 

01.04 до 
30.04.2019 г. 37 0 6 3 21 7 

 
От одобрените 37 кандидат-двойки с репродуктивни проблеми, финансово-отчетни 

документи за действително проведени процедури са представили 23, 11 са уведомили 
общинска администрация за отлагане на процедурите по медицински показания и 3 са 
уведомили, че няма да се възползват от предоставената възможност поради настъпила 
бременност по естествен път.  

Кандидатите нямат задължение да информират администрацията за резултатите от 
проведените процедури, но 6 от двойките са съобщили за положителен резултат.  

 
Таблица 2: Данни за резултатите през 2019 г. по  Програма „Асистирана репродукция“ –
на Община Русе 
Период Одобрени 

кандидати 
Отложени по 
медицински 
показания 

Проведени 
процедури 

Непроведени процедури 
поради бременност по 

естествен път 
2019 г. 37 11 23 3 

 
 
Финансови параметри 
Одобрените средства от общинския бюджет за Програма „Асистирана репродукция" 

през 2019 г. бяха в размер на 55 000 лв. След разглеждане и определяне на средствата за 
всяка от одобрените кандидат-двойки, общият размер на гласуваните средства от комисията 
беше в размер на 53 000 лв. Съответно размера на средствата за одобрените кандидат-
двойки за финансово подпомагане на изследвания, които са рутинно необходими при 
подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК е 3 600 лв., а за финансово 
подпомагане на процедури по асистирана репродукция е 49 400 лв.  



На одобрените кандидат-двойки представили разходно-оправдателен документ 
(фактура), придружен с медицински документ, удостоверяващ проведените изследвания 
или процедури по асистирана репродукция, Община Русе е изплатила на лицата средства в 
общ размер на 32 850 лв. 

Постигнати резултати 
Към 31.12.2019 г. 6 от двойките са информирали общинска администрация за  

положителен резултат.  Живо родените деца са 5, а 2 двойки са в очакване на своите рожби.  
В резултат на изпълнението на дейностите по Програма „Асистирана репродукция“ 

на Община Русе за 2019 г. и постигнатите резултати може да се обобщи, че броя на 
кандидатстващите по програмата се запазва и размера на одобрените финансови средства е 
достатъчен за финансово подпомагане по определените суми за отделните процедури по 
асистирана репродукция. 

Потенциални кандидати за включване в Програма „Асистирана репродукция“  през 
2020 г. са двойките с отрицателен резултат и тези с отложени процедури по медицински 
показания през 2019 г. Потенциални се явяват и двойките финансово подпомагани не-
повече от три пъти през предходни години.  

Национални кампании в подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми 
През 2019 г. Община Русе подкрепи Националната информационна кампания „Роди 

дете в България“, реализирана от Фондация „Мечта за дете“ и Фондация „Супер Бебе“. По 
време на благотворителната концертна програма, Община Русе беше отличена със 
сертификат за община, подкрепяща кампанията в подкрепа на двойките с репродуктивни 
проблеми в България.  

През м. юни 2019 г. Община Русе подкрепи старта на Национална аутдор кампания 
„Направи го сега“ насочена към насърчаване раждаемостта в България като предостави за 
безвъзмездно ползване места за реклама (билборд и спирки на градския транспорт) за 
целите на кампанията. Инициативата ще приключи с тематично масово кръщене през м. 
октомври 2020 г. 
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