ПРАВИЛНИК
за подпомагане финасирането на процедури "Ин витро" на лица, с
репродуктивни проблеми на територията на Община Панагюрище
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се определят реда, условията и процедурата за
финансово подпомагане на процедури „ин витро " на лица, с репродуктивни
проблеми, с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Панагюрище
.
Чл.2. (1) Средствата, за финансово подпомагане на процедурите „ин витро" се
осигуряват от:
1 Общински средства
2 Дарения и помощи
(2) Общинските средства се гласуват всяка календарна година с бюджета
на Община Панагюрище, по предложение на комисията по този
правилник.
(3) Заделените и неизползвани средства в рамките на календарната година,
остават като преходен остатък.
Чл.3 Кандидатстването, за финансово подпомагане за „ин витро" процедури , е
за един опит в рамките на текущата година, лицата не са одобрени за цялостно
или частично финансиране от Център „Фонд за асистирана репродукция" и не
ограничава правото и възможността им за кандидатстване за финансово
подпомагане от други източници.
Чл. 4.(изм. с Решение № 712 от 28.07.2011 г.) Средствата за финансово
подпомагане, са в размер до 7 000 лева (седем хиляди лева), в зависимост от
броя на одобрените заявители в съответствие с посочените критерии.
Чл. 5.(1) Паричната сума, определена с решение на комисията по настоящия
правилник се привеждат на посочените от одобрените лица, лечебни заведения,
за асистирана репродукция, които имат подписан договор с Националния фонд
Ин витро.
(2) Паричната сума се отпуска в рамките до 1/един/ месец от гласуването й
, след представяне на първичен счетоводен документ от лечебното заведение.
ГЛАВА ВТОРА

КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ. ДОКУМЕНТИ,
ДОКАЗВАЩИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЛЕЧЕНИЕ С АРТ ПРОЦЕДУРИ И
ПО-КОНКРЕТНО ЧРЕЗ ИН ВИТРО ОПЛОЖДАНЕ
Чл.6. 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:
а/ Да са кандидатствали за финансиране на ин витро чрез Център „Фонд
за асистирана репродукция"
б/ да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на
територията на Община Панагюрище през последните три години. При
двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва
да отговаря поне единия от кандидатите;
в/ да нямат парични задължения към Община Панагюрище и общинските
търговски дружества;
г/ да са здравно осигурени;
Чл. 7 Кандидатите подават следните документи:
1.Заявление по образец съгласно приложение № 1
2. Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала".
3. Декларация че лицата не са одобрени за цялостно, или са одобрени за
частично финансиране от други източници.
4. а/ при семейните - с копие от удостоверение за сключен граждански брак;
б/ в останалите случаи - с писмена декларация в свободен текст.
5. Заповедта за одобрение или мотивирания писмен отговор за отказ, за
финансиране, на директора на фонда.
6. Удостоверение за доход на семейството/двойката във фактическо
съжителство .
7. Документи по чл.6 точки „в” и „г”.
ГЛАВА ТРЕТА
ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОГАМАНЕ
Чл.8. (1) Входираните искания за финансово подпомагане на процедурите по
този правилник се разглеждат и одобряват от комисия, назначена от кмета на
общината.
(2) Комисията по ал.1 е в състав от 9 човека:
Ресорен зам. кмет – председател
Членовете на ресорната постоянна комисия към ОбС
Служител в ОбА
Чл.9. Комисията по този правилник осъществява следните функции в
изпълнение на правомощията си :

а/ разглеждане и одобряване на искания за финансово подпомагане за
извършване на дейности по асистирана репродукция при безплодие, лечимо
преди всички с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин-витро оплождане;
б/ даване на методически указания относно процедурите по отпускане и
разходване на финансовите средства за асистирана репродукция.
.Чл.10.Комисията обявява, критериите, срока, мястото за консултации и прием
на документи на сайта на Община Панагюрище и в местните медии.
Чл.11. Председателят на комисията, обявява в сайта на Община Панагюрище
часа и мястото на първото заседание на комисията. То не може да бъде по-късно
от един месец след срока за прием на документи.
Чл.12.(1)-3аседанията на комисията са редовни при присъствие на повече от
половината от нейните членове.
(2).3аседанията на комисията са закрити.
(З).Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от
присъстващите, при явно гласуване.
Чл.13.(1) С право на съвещателен глас в заседанията, на комисията могат да
участват представители на юридически лица с нестопанска цел, защитаващи
правата на пациентите в областта на асистираната репродукция.
(2). В работата на комисията могат да участват и вещи лица - медицински
специалисти, с призната специалност „акушерство и гинекология" и по
възможност с допълнителна квалификация или опит в областта на асистираната
репродукция или стерилитета. При необходимост могат да участват и други
специалисти по конкретни случаи.
Чл. 14.(1). За всеки от кандидатите се изготвя преписка по заявленията,
включени в дневния ред на заседанието.
(2).Преписката се изготвя и представя на комисията от нейният член,
служител на ОбА и съдържа всички документи по чл.7
Чл.15. При непълноти или неясноти в подадените документи, комисията
уведомява кандидатите в тридневен срок от заседанието си, като им дава
конкретен срок /не по-голям от месец/ за попълване на празнотите или корекции.
Чл.16. Комисията взема решение по всяка преписка, за одобряване или
неодобряване на заявителя/ заявителите за отпускане на средства за извършване
на асистирана репродукция и тяхният размер.
Чл.17. За всяко заседание се изготвя протокол, който съдържа разгледаните
заявления, решението по чл.16 и резултатите от гласуването. Протоколът се
подписва от присъстващите членове на комисията.

Чл.18. Всеки заявител може да получи препис- извлечение от протоколите на
комисията и взетите решения по неговото заявление.
Чл.19. В тридневен срок след разглеждане на всички заявления и приключване
на заседанията, комисията изготвя списък на одобрените кандидати и ги
уведомява писменно.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ
Чл.20.ал.1 Членовете на комисията, лицата по чл.11 от настоящия правилник,
както и служителите на общинската администрация, нямат право да разгласяват
факти и обстоятелства, които са им станали известни в хода на тяхната дейност.
Ал.2. Всеки член на комисията подписва декларация за конфиденциалност и
конфликт на интереси.
Настоящият правилник е приет с Решение № 651/27.04.2011г. на
Общински съвет Панагюрище.

Приложение № 1.

ЗАЯВЛЕНИЕ

за
финансово подпомагане за извършване на асистирана репродукция със средства
от община Панагюрище
от
Заявител:
...........................................................................................................................................
(трите имена на жената)
ЕГН
Лична карта № ...........................................................................................
издадена от .................................................................................................
Постоянен адрес
Адрес за кореспонденция
Телефон за контакт
e-mail:
Гражданство
Семейно положение
Трите имена на съпруга (партньора)
ЕГН на съпруга
(партньора)
Вх. № на документацията във Фонда за асистирана

репродукция.

Наименование на избраното от заявителката лечебно заведение
...........................................................................................................................................

Дата:
гр. Панагюрище

Заявител:......................................
/

