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ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДВОЙКИ С 
РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ 

 
С Решение № 838 от 26.07.2018 г. Общински съвет - Шумен е приел  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. В изпълнение на чл. 10 от същия правилник и с решение № 
21 от 19.12.2019 година е определен състава на комисията:  
 Председател – д-р Светлана Маркова – зам.-кмет „Социална политика и 
здравеопазване 
  Членове: 

1. Артур Алтунян – представител на Общинския съвет; 
2. Виолета Неделчева – представител на Общинския съвет; 
3. Д-р Ивайло Петров – представител на Общинския съвет; 
4. Галя Йосифова – счетоводител в Община Шумен; 
5. Цветелина Стоянова – старши експерт „Социална политика“ в Община Шумен; 
6. Д-р Ивелина Маринова – специалист акушер- гинеколог в МБАЛ Шумен; 
7. Мария Иванова – фондация „Искам бебе“. 
 
В бюджет 2021 г. предвидените средства са в размер на 20 000 лева. 
 
За отчетния период  до Комисията са постъпили общо 14 заявления за финансово 

подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. 
Проведени са три заседания през 2021 г. Взети  са 14  положителни решения. 
  
Оказаната финансова подкрепа във връзка с разходи свързани с асистирани 

репродуктивни техники е разпределена по следния начин: 
1. На първа комисия са разгледани заявленията на осем лица. Комисията е взела осем 

положителни решения. Разпределени са  финансови средства в размер на  7 989 лв. 
2. На втора комисия са разгледани заявленията на три лица. Комисията е взела три 

положителни решения. Разпределени са финансови средства в размер на  4 500 лв. 
3. На трета комисия са разгледани заявленията на три лица. Комисията е взела три 

положителни решения. Разпределени са  финансови средства в размер на  3 506 лв. 
 
Всички лица, подали молби са уведомени писмено за решенията на комисията. 
 
Разпределените суми за финансова помощ за лечение от бюджет 2021 г. са в размер 

на 15 995 лв. Остатък – 4 005 лв. 
 
Средствата са разпределени по предназначение  и в изпълнение  на РЕШЕНИЕ  

No 333 от  25.02.2021 г. И 01.03.2021 г., т. 26.7. 
 

 
д-р Светлана Маркова  
зам.-кмет Социална политика и здравеопазване 
и председател на комисията  
 


