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РЕШЕНИЕ № 575 

по протокол № 30 от 23.12.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

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 

 

 

/Глава първа - чл. 2 - с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/Глава трета - чл. 9 - с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/Глава четвърта - чл. 11 и чл. 15 - с 35 гласа „за”, без „против” и без 

„въздържали се”/ 

/§ 7 - с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 

 

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. 2, 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.“. 

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. 2 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 01.01.2022 г. 

 

 

 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /Галина Илиева/ 

 

 

 


