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Идеята за създаване на сдружение „Зачатие” се роди във време, в 
което нашето общество все още тънеше в неинформираност по 
темата за диагностика и лечение на безплодието. Клиниките по 
стерилитет се брояха на пръстите на едната ръка и бяха предимно в 
столицата. Лечението на безплодието не беше държавен здравен 
приоритет. От друга страна, доходите на средния българин бяха и все 
още са крайно недостатъчни за самофинансиране на лечение. Дори 
заплащането на предварителните диагностични изследвания е проблем 
за много семейства. Ако добавим оперативна, имунологична и 
генетична диагностика, последваща инсеминация или инвитро 
процедура - на практика, масовото българско семейство нямаше 
достъп до лечение. 

В такива условия, сдружение„Зачатие” стана първата (и 
единствена до днешна дата) неправителствена организация на 
пациентите с репродуктивни проблеми в България. Тя е създадена от 
група български жени на 6 март 2004 г. в София. Няколко месеца по-
рано стартирахме най-големият български информационен портал за 
стерилитет www.zachatie.org, който е и официален сайт на 
организацията. Сдружението има стотици членове и симпатизанти 
от цялата страна и чужбина. То е независима и доброволческа 
структура, в която може да членува всеки български гражданин, който 
подкрепя и споделя нейните идеи, цели и дейности. А именно: 
посредничество между институциите, пациентите, специалистите, 
медиите и всички заинтересовани страни, предоставяне на актуална и 
адекватна медицинска, правна и административна информация на 
пациентите, защита на интересите им, морална и финансова подкрепа. 
От  създаването си, ние непрекъснато поставяме проблемите на 
инфертилните двойки на широк обществен дебат с инициативи и 
участия в медийното пространство. 

Не закъсняха и първите законодателни промени, които са 
резултат от продължителната и последователна работа на 
сдружението. Днес вече можем да заявим, че всички решения и промени 
в Република България, свързани с лечението на безплодието и 
асистираната репродукция, се взимат и с нашето участие и мнение. 
Това, което сме постигнали през тези години с много труд, не е 
постигано в никоя друга здравна област у нас. 
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Кои сме ние? 

Ние сме голяма група 
български жени и мъже - някои 
от нас са имали репродуктивни 
проблеми, преди да достигнат до 
желаната рожба; други от нас 
имат репродуктивни проблеми и 
все още не са осъществили 
мечтата си да станат 
родители; а има и такива, които 
просто са съпричастни към 
проблемите на 270 000-те 

български двойки, които вървят 
по трудния път на стерилитета. 
Според проучвания на Фонда за 
народонаселението към ООН, 
всяко шесто семейство по света 
има репродуктивен проблем. 

Финансиране 

Никой от работещите в 
сдружение „Зачатие” не 
получава заплата, нито друго 
възнаграждение или 
компенсации. Всички членове и 
симпатизанти работят 
доброволно и безвъзмездно, като 
късат от свободното си време и 
участват в инициативите на 
сдружението с лични средства. 

Сдружението се финансира само 
от членски внос, дарения и 
приходи от целеви реклами в 
нашия сайт www.zachatie.org. 
Приходите на сдружението се 
използват изцяло за финансиране 
на инициативите на 
сдружението и за финансово 
подпомагане на лечението на 
нуждаещи се семейства.  

Ето една малка част от 
екипа на сдружение „Зачатие”: 
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Как помагаме? 

Информационен портал за репродуктивно здраве www.zachatie.org  

 

През 2003 г. започнахме да разработваме първия и най-големия по 
рода си Интернет портал в България за репродуктивно здраве 
www.zachatie.org. Той включва богата и непрекъснато обновяваща се 
библиотека с актуални медицински и образователни материали за 
стерилитет и репродуктивно здраве, справочник с координати на 
клиники и специалисти в България и чужбина. Порталът представлява 
и уникална общност за взаимопомощ и емоционална подкрепа на хора с 
репродуктивни проблеми посредством структурираните по тематика 
форуми към него, в които до момента има над 28 000 регистрирани 
потребители. Ежедневно сайтът има 14 000 уникални посетители. 

От лятото на 2005, към портала функционира и безплатното 

онлайн приложение „Овулационен календар” за проследяване на 
овулацията и фертилните дни, изчертаване и споделяне на графики на 
базалната температура и проследяване на бременността по 
гестационни седмици. Към момента, календарът се използва от над 
80 000 потребители от България и чужбина. Досега сайтът 
www.zachatie.org е печелил 6 престижни награди от конкурси в 
категория „Здраве и сайтове за родители”  

http://www.zachatie.org/
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Ден на репродуктивното здраве 

От 2006 г. насам, всяка година 
през юни сдружение 
„Зачатие”организира Ден на 

репродуктивното здраве в 
различни градове на България. 
Това уникално събите довежда 
най-добрите специалисти по 
стерилитет на място при хората 
от различни краища на страната. 
Лекарите изнасят беседи за 
новостите в репродуктивната 
медицина и дават през целия ден 
безплатни консултации. 

Досега ежегодните срещи на „Зачатие” са били в големи областни и 
общински  градове Плевен, София, Стара Загора, Бургас, Пловдив, 

Варна, Хасково, Русе и Банско. Всяка година, събитието има различно 
мото и тематична насоченост. 

2006: Първи Ден на репродуктивното здраве 

2007: Стерилитет и демографски срив 

2008: Сърце под моето сърце 

2009: За море от жадувани детски усмивки 

2010: Поглед към мъжкия стерилитет 

2011: Първи стъпки: Профилактика и 

диагностика 

2012: Подай ръка: Обществото и 

репродуктивните проблеми 

2013: Да дариш живот: Донорство и стерилитет 

2014: 10 години сдружение „Зачатие“ 

2015: Дългият път към мечтата: Неизясненият 

стерилитет   
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Безплатните консултации с 
водещите специалисти по 
репродуктивна медицина от 
клиники в цялата страна дават 
възможност на пациентите в 
извънклинична обстановка да 
получат насоки и съвети за 
своето лечение. 

Досега, сдружението е 
осигурило участието на над 100 
лекари и специалисти в дните на 
репродуктивното здраве, изнесени 
са над 50 информационни беседи и 
презентации, предоставили сме 
безплатни консултации за над 

3 500 души от цялата страна. 
Новост са груповите дискусии с 
пациенти и лекари в неформална 
обстановка. 

През 2016 година, Денят на репродуктивното здраве ще се проведе в 
Стара Загора на 11 юни под надслов „Новите пътища към 

мечтаното бебе”. 

Денят на репродуктивното здраве е уникална възможност за 

всички, които се борят за дете, да се запознаят с новостите в 

репродуктивната медицина и лечението на стерилитета, с работата 

на държавния фонд за асистирана репродукция, както и да зададат на 

специалистите въпросите, които ги вълнуват. На тези срещи, хората с 

репродуктивни проблеми могат да споделят опит помежду си, да 

получат подкрепа от други хора в същото положение, да почувстват 

приятелско отношение и да разберат, че не са сами в тази трудна 

борба.  

http://www.zachatie.org/
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Защита на интересите на двойките със стерилитет пред 

обществото и институциите 

Първият ни извоюван успех, 
беше частичното финансиране 
на лечението на двойки с 
репродуктивни проблеми. 
Създаде се програмата за 

Лечение на безплодието при 

жената на НЗОК през 2005-2008 
година. Тя поемаше част от 
лекарствата за една инвитро 
процедура. Организираният от 
„Зачатие" мирен протест, 
наречен Акция "Буркан, успя да 

предотврати спирането на програмата през есента на 2006 г. Стотици 
жени оставиха на стъпалата пред НЗОК буркани с цветя – символ на 
родения в стъклената епруветка живот. Само три дни след акцията, 
отпускането на медикаменти продължи. 

Мирно шествие с 270 
балона оцвети центъра на София 
по време на второто издание на 
Деня на репродуктивното здраве, 
организиран от „Зачатие” на 
16.06.2007 г. в София, с цел да се 
привлече вниманието на 
държавата и обществото върху 
проблема, защото в България има 
270 000 семейства с 
репродуктивни проблеми. Това е 
15% от фертилното население. 

В същият ден, паралелни шествия с балони се проведоха и в 
Пловдив, Варна и Бургас.  

http://www.zachatie.org/
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Мълчалив протест с празни бебешки колички пред НДК в София 
и паралелен протест във Варна  на 15.12.2008, организиран от 
"Зачатие" с подкрепата на много неправителствени организации, 
лекари и клиники, заради отхвърлянето на проектозакона за създаване 
на държавен фонд за асистирана репродукция. 

Благодарение на протеста, медийните участия и преговорите с 
държавните институции, 
месец по-късно фондът е 
създаден и започва активна 
работа през април 2009 г.  

Представител на сдружение 
"Зачатие" участва в 
Обществения съвет на 
създадения Център "Фонд 

асистирана репродукция" 

към Министерството на 

Здравеопазването. 

 

 
20.10.2009 г. Председателят на 

сдружение „Зачатие” Анна Зашева 

по време на среща на пациентски 

организации с Министерския съвет 

във връзка с работата на Център 

„Фонд асистирана репродукция” 

17.12.2008 г. Среща на 

председателя на „Зачатие” и други 

неправителствени организации с 

председателя на парламента Г. 

Пирински след протестите за 

 създаването на фонд „Асистирана 

репродукция” 

http://www.zachatie.org/
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Министър-председателят ген. 

Бойко Борисов и г-жа Анна Зашева, 

председател на сдружение 

"Зачатие" на официална среща на 

неправителствени организации в 

областта на стерилитета, на 

която се обсъди финансирането на 

до 3 опита ин витро за семействата 

с репродуктивни проблеми 

посредством "Фонд Асистирана 

репродукция" към МЗ . 

Защита от уволнение на жени в инвитро процедура 

С активното лобиране и участие на сдружение „Зачатие” в 
работна група към Народното събрание, на 18.12.2009 г. се поправка в 
Кодекса на Труда, според която жените, подлагащи се на ин витро 
процедура ще се ползват със същата законова закрила пред своя 
работодател, както и бременните жени. Извоюва се правото на 
допълнителна отпуска за лечение инвитро, както и закрила от 
уволнение по време на лечението. 

Застъпничество за равни права и защита от дискриминация 

Въведената през 2007г. нормативна регулация на асистираната 

репродукция включваше забрана за лечение инвитро на жени над 43 г. 

възраст. През декември 2009г.,.”Зачатие” подаде жалба срещу 

възрастовата граница в Държавната комисия за защита от 

дискриминация и започна обществена и медийна кампания за отмяна на 

противозаконната забрана. Благодарение на активните действия на 

сдружението, нормативната уредба беше променена с участието на 

наш представител в работната група към Министерството на 

здравеопазването. 

Ние съставихме и подкрепихме петиция за равни права при осиновяване 

за българските граждани, живеещи в чужбина. Осиновяването е една 

от възможностите за преодоляване на безплодието и е част от 

нашето поле на действие. 

http://www.zachatie.org/
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Финансово подпомагане на семейства със стерилитет 
 

От 2008 година насам, 
сдружение „Зачатие” 
провежда благотворителни 
дарителски инициативи за 
финансово подпомагане на 
семейства с репродуктивни 
проблеми в рамките на 
ежегодните събития Ден на 
Репродуктивното здраве през 
юни и „Коледно желание” през 
декември. Досега, 
сдружението е подпомогнало 
финансово лечението на над 
100 семейства със 
стерилитет, определени чрез 
жребий, и е осигурило за пациентите над 20 безплатни инвитро 
процедури в много клиники от страната. На снимката - Никол, 
Александър и Даниел на сем. Найденови и Николета на сем. Попови – 
едни от бебетата, родени с финансовата подкрепа на сдружение 
„Зачатие”. 

Благотворителна кампания за дома за деца в Роман 

От 2007 г. насам, всяка година организираме традиционна 
благотворителна кампания за дома за сираци в град Роман – един от 
най-големите в страната, подслоняващ над 150 деца, част от които 
със специални потребности. Купуваме за децата коледни подаръци и им 
организираме празненство. Посетителите на сайта www.zachatie.org 
се включват в постоянната кампания сдружение „Зачатие", наречена 
„Акция Рожденик”. На всяко дете от дома се изпраща подарък за 
рождения му ден. 

http://www.zachatie.org/
mailto:zachatie@gmail.com
http://www.zachatie.org/


 

Сдружение „Зачатие”, ул. „Кадемлия” №13, ет. 3 ап.11, София 

тел. www.zachatie.org  e-mail: zachatie@gmail.com      

 

10 

Европейски опит 

  

От март 2010 г., сдружение „Зачатие” се присъедини като 
пълноправен член към европейската организация Fertility Europe (FE), 
обединяваща пациентските организации на хората с репродуктивни 
проблеми от цяла Европа. Активно участваме в ежегодните срещи на 
Fertility Europe и пациентските сесии в рамките на конгресите на 
Европейската асоциация за репродуктивна медицина и ембриология 
ESHRE. Активно участваме в европейския проект на FE, наречен 
„Special Families", както и в работните групи към организацията. Като 
член на Fertility Europe, сдружение „Зачатие” участва в работата на 
European Patients Forum (EPF) – пан-европейската обединителна 
организация на всички пациентски организации от Европейския Съюз, 
изразител на интересите на пациентите на ниво ЕС. Участвали сме в 
семинар на EPF по защита на пациентските права, както и в семинар 
на Европейския парламент по проблемите на двойната дискриминация, 
организиран от Алианса на Либералите и Демократите за Европа, 
където наш представител изнесе доклад. 
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Защо правим всичко това? 

Отговорът е в тази снимка. 
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