
 

Проект:  

 

Изменение и допълнение 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 

 

 

§ 1. В чл. 2 думите: „на семейства и лица, живеещи на семейни начала с 

репродуктивни проблеми, решими с методите на АРТ“ се заличават. 

 

§ 2. В чл. 2, т.1. думите: „след становище на специалист по репродуктивна 

медицина“ се заличават. 

 

§ 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. 

 

§ 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. 

 

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

дни“. 

 

           § 7. Измененията на настоящият правилник влизат в сила от 01.01.2022г.



 

М О Т И В И  

 

към проекта за изменение и допълнение 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 

 

 

 

 Причини налагащи изменението: Необходимостта от изменение и 

допълнение 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 

произтича от натрупания за три години опит и казусите, които възникнаха през 

този период, за да бъдат елиминирани максимално спорни ситуации.  

 

 Цел: Финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни 

начала с репродуктивни проблеми. 

 

За прилагането на изменение и допълнение 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 не е необходимо 

разходване на финансови средства.  

 

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. 

 

Очаквани резултати: Повишаване на доверието на жителите на 

община Шумен към работата на комисията, която разглежда и оценява 

заявленията от семействата и лицата, които желаят да бъдат подпомогнати 

със средства от общинския бюджет. 

 


