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О Б Щ И Н А   Ш У М Е Н   

9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 
e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

ДО 
АСЯ АСПАРУХОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А  

от Любомир Христов – Кмет на Община Шумен 

Относно: приемане на изменение и допълнение на Правилника за организацията 
и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала 
с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани 
репродуктивни техники на територията на община Шумен 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от 
АПК на 22.01.2021 г. в електронната страница на Община Шумен са публикувани 
проект на Изменение и допълнение на Правилника за организацията и реда за 
подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни 
проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на 
територията на община Шумен и мотиви за неговото приемане. 

 
Причини налагащи измененията и допълненята на Правилник за 

организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни 
начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани 
репродуктивни техники на територията на община Шумен и мотиви за неговото 
приемане: оптимизиране на организацията и реда при провеждане на тази дейност, 
произтичаща от натрупания опит за три години и казусите, които възникнаха през този 
период, за да бъдат елиминирани максимално спорни ситуации. 

Цели: 
Финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с 

репродуктивни проблеми. 
Финансови средства: 
Средствата, необходими за прилагането на Правилника за организацията и реда 

за отпускане на финансова помощ за лечение на жителите на община Шумен, ще се 
предвиждат ежегодно в бюджета на Община Шумен. 
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Очаквани резултати: 
Създаване на конкретизирани правила за повишаване на доверието на жителите 

на община Шумен към работата на комисията, която разглежда и оценява заявленията 
от семейства и лица, които желаят да бъдат подпомогнати със средства от общинския 
бюджет.  

 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради 

което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското 
право. 

С оглед на изложените мотиви и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с 
чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, 
чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал.1 от Закона за нормативните актове, при спазване на 
изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, предлагам 
Общински съвет – Шумен да вземе следното 

Р Е Ш Е Н И Е :  

Приема Изменение и допълнение на Правилника за организацията и реда за 
подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни 
проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на 
територията на община Шумен, както следва: 

§ 1. В чл. 2 думите „на семейства и лица, живеещи на семейни начала с 
репродуктивни проблеми, решими с методите на АРТ“ се заличават. 

Стар текст: 
„Чл. 2. Със средствата за подпомагане на семейства и лица, живеещи на 

семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на АРТ след 
становище на специалист по репродуктивна медицина частично се финансират 
изследвания, манипулации и процедури, които не се покриват от Център за асистирана 
репродукция (ЦАР) или Национална здравноосигурителна каса (НЗОК):“ 

Нов текст: 
Чл. 2. Със средствата за подпомагане след становище на специалист по 

репродуктивна медицина частично се финансират изследвания, манипулации и 
процедури, които не се покриват от Център за асистирана репродукция (ЦАР) или 
Национална здравноосигурителна каса (НЗОК):“ 

§ 2. В чл. 2, т. 1. думите „след становище на специалист по репродуктивна 
медицина“ се заличават. 

Стар текст: 
„1. Изследвания, необходими като минимум съгласно Наредба 28 от 2007 г. за 

дейности по АРТ, включително генетични и имунологични след становище на 
специалист по репродуктивна медицина;“ 

Нов текст: 
„1. Изследвания, необходими като минимум съгласно Наредба 28 от 2007 г. за 

дейности по АРТ, включително генетични и имунологични;“ 

§ 3. В чл. 9, ал. 1, т. 10, изречение последно: „Средствата за финансово 
подпомагане се изплащат на правоимащите чрез превод на посочена банкова сметка в 
левове.“ се заличава, като се добавя нов текст: „Разходите да са направени в същата 
календарна година или месеците ноември и декември от предходната.“. 
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Стар текст: 
„10. Заверено копие на фактура и касов бон, съдържаща описание и стойност на 

извършените медицински дейности. Средствата за финансово подпомагане се 
изплащат на правоимащите чрез превод на посочена банкова сметка в левове.“ 

Нов текст: 
„10. Заверено копие на фактура и касов бон, съдържаща описание и стойност на 

извършените медицински дейности. Разходите да са направени в същата календарна 
година или месеците ноември и декември от предходната.“ 

§ 4. Към чл. 9, ал. 1 се създава нова точка 11: 
„11. Удостоверение за банкова сметка в лева на името на ползващия услугата, по 

която ще се превеждат средствата за отпуснатата финансова помощ.“ 

§ 5. Към чл. 11 се добавя ново изречение: „При негово отсъствие, комисията се 
председателства от председателя на Постоянна комисия „Здравеопазване и социална 
политика“ към Общински съвет Шумен.“. 

Стар текст: 
„Чл. 11. Председател е заместник-кметът по социална политика и 

здравеопазване на Община Шумен.“ 
Нов текст: 
„Чл. 11. Председател е заместник-кметът по социална политика и 

здравеопазване на Община Шумен. При негово отсъствие, комисията се 
председателства от председателя на Постоянна комисия „Здравеопазване и социална 
политика“ към Общински съвет Шумен.“ 

§ 6. В чл. 15, ал. 1, т. 9 думите: „тридневен срок“ се заменят с: „пет работни 
дни“. 

Стар текст: 
„9. При взето положително решение в тридневен срок, Комисията внася за 

утвърждаване от Кмета на община Шумен предложението за отпуснатите финансови 
средства.“ 

Нов текст: 
„9. При взето положително решение в пет работни дни, Комисията внася за 

утвърждаване от Кмета на община Шумен предложението за отпуснатите финансови 
средства.“ 

§. 7. Настоящите Изменение и допълнение на Правилника за организацията и 
реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни 
проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на 
община Шумен и влиза в сила от 01.01.2022г. 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 


