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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ШУМЕН 

 
 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  
от 

Ася Аспарухова -  
председател на Общинския съвет Шумен 

 
 
 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на комисия по чл. 10 от 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, през 2021 г.  

 
 
 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
В Общински съвет Шумен постъпи писмо от д-р Св. Маркова - 

заместник-кмет по „Социална политика и здравеопазване“, с вх. № 61-01-004 
от 12.01.2022 г., с което се внася отчета за дейността на комисията по чл. 10 
от 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, 
през 2021 г. Правилникът е приет с решение № 838 по протокол № 35 от 
26.07.2018 г. на Общински съвет Шумен и е актуализиран с Решение № 575 
по протокол № 30 от 23.12.2021 г. Съгласно Глава ІV, чл. 15, т. 10 от него 
председателят на комисията внася пред Общинския съвет отчетен доклад за 
дейността й за предходната година на сесията през м. януари на следващата 
година, при спазване на конфиденциалност. В изпълнение на чл. 10 от 
Правилника и с Решение № 21 от 19.12.2019 г. е избран и състава на 
Комисията по чл. 10 от 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. Комисията се състои от 7 души, които са посочени в отчета. 

В бюджета на община Шумен за 2021 г. са предвидени средства в 
размер на 20 000 лв., с които да се подпомогнат финансово двойки с 
репродуктивни проблеми. За миналата година разпределените суми за 
финансова помощ за лечение са в размер на 15 995 лв. Има остатък в размер 
на 4 005 лв. Разпределението на парите е по предназначение и е в изпълнение 
на Решение № 333 от 25.02.2021 и 01.03.2021 г., т. 26.7.  

 
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Шумен да вземе 

следното 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 

Приема Отчет за дейността на комисия по чл. 10 от 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, през 
2021 г.   

 
 
 
Приложения: 
1. Писмо от д-р Св. Маркова - заместник-кмет СПЗ, с вх. № 61-01-004 

от 12.01.2022 г.; 
2. Отчет на Комисията за подпомагане на двойки с репродуктивни 

проблеми. 
 
 
 
 
 

Ася Аспарухова 
Председател на  
Общинския съвет  
 


