
Цената на всяка програма е разделена на 6 плащания - всяко плащане се извършва на определен 

етап от програмата. Подробен график на плащанията може да бъде намерен във всеки договор, 

а също и в отделен документ. 
 

 
 

Пакет Стандарт (време за изчакване: до 1 година) 

Програмата за сурогатно майчинство се състои от: 

 

1. Медицинската част 

• Медицински тестове и изследвания за всички участници в програмата (бъдещи 

родители, сурогатната майка и донор на яйцеклетки); 

• Медикаменти за всички участници на програмата (бъдещи родители, сурогатната майка 

и донор на яйцеклетки); 

• Неограничените опити ин витро; 

• Грижа за сурогатна майка по време на бременност; 

• Тест ДНК за бащинство в нашата партньорска лаборатория; 

• Услугата ПИД за откриване на възможни генетични аномалии или промени (полът на 

детето не се установява); 

• Услугите на педиатър ден през ден; 

• В случай на спонтанен аборт след 12-та седмица от бременността, клиника плаща 

компенсация на сурогатната майка; 

• В случай на преждевременно раждане, всички разходи, свързани с допълнително 

лечение и специално медицинско оборудване се покриват от клиниката от първия ден 

на раждане. 

2. Правна подкрепа и работа с документи 

• Изготвяне на договор за сурогатното майчинство; 

• Подкрепа на последния етап от процеса за получаване на удостоверение за раждане на 

дете и получаване на документ за напускане на страната; 

3. Организация и координация 

• Услуги на бавачка за деца в продължение на 4 часа ден през ден; 

• Клиентите получават пакет за поддръжка: транспорт, храна, стая в хотел от 

първокласен тип, смартфон и SIM карта на украинския мобилен оператор; 

• Настаняването за период от 2 месеца от раждането на детето. 

Програмата не включва: 

Компенсация на сурогатната майка за раждане на близнаци (3000 евро). 



 

Пакет Стандарт PLUS (време за изчакване: до 6 месеца) 

Програмата за сурогатно майчинство се състои от: 

 

1. Медицинската част 

• Медицински тестове и изследвания за всички участници в програмата (бъдещи 

родители, сурогатната майка и донор на яйцеклетки); 

• Медикаменти за всички участници на програмата (бъдещи родители, сурогатната майка 

и донор на яйцеклетки); 

• Неограничените опити ин витро; 

• Грижа за сурогатна майка по време на бременност; 

• Тест ДНК за бащинство в нашата партньорска лаборатория; 

• Услугата ПИД за откриване на възможни генетични аномалии или промени, избор на 

пола за първите два опита; 

• Услугите на педиатър при поискване; 

• В случай на спонтанен аборт след 12-та седмица от бременността, клиника плаща 

компенсация на сурогатната майка; 

• В случай на преждевременно раждане, всички разходи, свързани с допълнително 

лечение и специално медицинско оборудване се покриват от клиниката от първия ден 

на раждане. 

2. Правна подкрепа и работа с документи 

• Изготвяне на договор за сурогатното майчинство; 

• Подкрепа на последния етап от процеса за получаване на удостоверение за раждане на 

дете и получаване на документ за напускане на страната; 

3. Организация и координация 

• Услуги на бавачка за деца в продължение на 6 часа ден през ден; 

• Клиентите получават пакет за поддръжка: транспорт, храна, стая в хотел от 

първокласен тип, смартфон и SIM карта на украинския мобилен оператор; 

• Настаняването за период 3 месеца от раждането на детето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пакет Вип (време за изчакване: до 1-2,5 месеца) 

Програмата за сурогатно майчинство се състои от: 

 

1. Медицинската част 

• Медицински тестове и изследвания за всички участници в програмата (бъдещи 
родители, сурогатната майка и донор на яйцеклетки); 

• Медикаменти за всички участници на програмата (бъдещи родители, сурогатната майка 

и донор на яйцеклетки); 

• Неограничените опити ин витро; 

• Грижа за сурогатна майка по време на бременност; 

• Тест ДНК за бащинство в нашата партньорска лаборатория; 

• Услугата ПИД за откриване на възможни генетични аномалии или промени, избор на 

пола на детето (децата); 

• Педиатърът посещава детето всеки ден. Освен това пациентите имат възможност да се 

консултират с водещия англоезичен педиатър 24 часа в денонощието, 7 дни в 

седмицата, който посещава детето, ако е необходимо; 

• Пакетът включва пълен физически преглед на детето (децата) от специалисти; 

• В случай на спонтанен аборт след 12-та седмица от бременността, клиника плаща 
компенсация на сурогатната майка; 

• В случай на преждевременно раждане, всички разходи, свързани с допълнително 

лечение и специално медицинско оборудване се покриват от клиниката от първия ден 

на раждане; 

• Всички необходими инжекции се извършват от медицинската сестра точно в 
апартаментите, където клиентите са настанени; 

• Клиентите могат да получат услуги на сурогатна майка, която вече имаше опит в 

сурогатното майчинство. 

2. Правна подкрепа и работа с документи 

• Изготвяне на договор за сурогатното майчинство; 

• Подкрепа на последния етап от процеса за получаване на удостоверение за раждане на 

дете и получаване на документ за напускане на страната. 

3. Организация и координация 

• Клиентите получават VIP пакет за поддръжка: транспорт, храна от менюто на 

ресторанта, отделен апартамент, камериерско обслужване, автомобил с личен шофьор, 

смартфон и SIM карта на украинския мобилен оператор; 

• Настаняването за период от 4 месеца от раждането на детето; 

• Клиентите получават NEWBORN PACKAGE, който включва всичко, което е 

необходимо, за да се грижите за новородено бебе. 


