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Д О К Л А Д Н А    ЗА П И С К А 

 

от Наталия Стефанова – Общински съветник ПП „НФСБ“ 
 

ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА ШУМЕН И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО. 

 

Уважаеми Господин Председател на Общински съвет, 
 Уважаеми дами и господа Общински съветници, 
 

 Във връзка с дебатите от предходната общинска сесия и поетия ангажимент,  да 

представя на Общинска администрацията правилата по които ще се  осигурява 

финансова подкрепа за изследване и лечение на безплодието на нуждаещите се, 

предлагам на Вашето внимание ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА 

СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ШУМЕН И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО.  

 Както знаете последните години, България е в тежка демографска криза. 

Населението ни се топи.  Главните фактори за намаляването на населението са три: 

отрицателният естествен прираст поради високата смъртност и ниската раждаемост, а 

също и голямата емиграция.  В Община Шумен двойките с  репродуктивни проблеми е 

около 25%. Ние като жители на този град сме изправени пред сериозен избор. Идеята на 

Общинските програми е да подпомогнат двойките в тяхното съпътстващо лечение, 

подготовката на процедурите ин витро или извършване на други медицински 

манипулации и процедури, които не се поемат от държавата.  

 Смятам, че на този етап средствата в размер на 20 000 лева / двадесет хиляди/ са 

достатъчни за стартиране на програмата, същите от които да бъдат заложени при 

актуализацията на бюджета на Община Шумен за 2018год. 

Основните цели, които се предвижда да бъдат постигнати в резултат на прилагане на 

Правилника са да се създадат условия за подпомагане на семейства и двойки с 

репродуктивни проблеми на територията на Община Шумен, да се въведе ефективен 

механизъм за обективно разпределяне на финансовите средства за подпомагане на 

кандидатите и осигуряване на прозрачност и отчетност при процеса на финансиране на 

семействата и двойките с репродуктивни проблеми чрез регламентиране на ясни и 

конкретни правила. 

 

М О Т И В И 

 

КЪМ  ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И 

ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ШУМЕН(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) 

 

1. Причини, налагащи приемането на нормативния акт: 

На заседание на  Общински съвет Шумен от 25.01.2018год, беше направено предложение 

към точка 11 от дневния ред – Приемане на бюджет на Община Шумен за 2018год. да се 

заделят средства за създаване на Общинска програма за финансиране на семействата и 



двойките с репродуктивни проблеми. Администрацията пое ангажимент при 

актуализацията на Бюджета за 2018год средствата от 20 000 лв. / двадесет хиляди лева/ 

да се предвидят за създаване на програмата, като се определят условията, реда и 

процедурите. В тази връзка Ви представям изготвен  Правилник, с който да се 

определят реда, условията и процедурите на финансово подпомагане на семейства и 

двойки с репродуктивни проблеми от Община Шумен със средства, предвидени при 

актуализацията Бюджета на Община Шумен. 

 

2.Цели, които се поставят: 

2.1. Подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми със средства от 

Бюджета на Община Шумен. 

2.2. Въвеждане на механизъм за обективно разпределяне на финансовите средства за 

подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми със средства от Бюджета 

на Община Шумен. 

2.3. Осигуряване на прозрачност и отчетност при процеса на финансиране на семейства 

и двойки с репродуктивни проблеми чрез регламентиране на ясни и ефективни 

правила. 

 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба. 

За прилагането на Правилника не е необходимо разходването на финансови средства. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането. 

 

4.1. Осигурена подкрепа на семейства и двойки с репродуктивни проблеми; 

4.2. Осигурена прозрачност и ефективност при разпределянето и отчитането на 

финансовите средства за подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни 

проблеми. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Предлаганият проект на Правилник е разработен в съответствие с Европейското 

законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за 

регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност и не противоречи 

на норми от по-висока йерархия в националното, респективно европейско 

законодателство. 

 

 

Съгласно Чл. 6 от Правилника, документите за финансово подпомагане 

на процедурите, описани в него се разглеждат от Комисия в състав от 5 души, 

сформирана със Заповед на Кмета на община Шумен. 

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – ШУМЕН да вземе следното: 

 

 

      РЕШЕНИЕ: 

 

 

1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация утвърждава Правилник за финансово подпомагане на 

семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Шумен и 

приложения към него. 

2. На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация определя за членове на Комисията по чл. 6  от Правилника за 



финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на 

територията на Община  Шумен следния състав : 

 

1. ...................................................... 

2. ...................................................... 

3......................................................... 

4......................................................... 

4......................................................... 

 

 

 

30.01.2018год. 

 

ВНОСИТЕЛ: 

Наталия Стефанова 


