
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ПОПОВО                                                                                                                                                                              
 
                                                       
    
 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
 

от 
 

Георги Петров Георгиев – Председател на Общински съвет гр. Попово 

 
 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник 
за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми 
на територията на Община Попово. 
 
 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 

 Във връзка с необходимостта от актуализиране на Правилник за финансово 
подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на 
територията на Община Попово 
 
на основание чл. 21 ал. 1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА , при спазване на 
изискванията на чл. 75 - 79 от АПК и чл. 7, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от 
ЗНА, предлагам Общинският съвет да вземе следното 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово 
подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на 
територията на Община Попово както следва : 
 
§ 1. Чл. 2, ал. (5) се изменя и придобива следното съдържание : „Средствата за 
финансово подпомагане, отпуснати по този Правилник са в размер до: 
1.  2000,00 / две хиляди/ лева на – БРАЧНА И ИЗВЪНБРАЧНА ДВОЙКА за ин витро 
процедури. 
2.  1000,00 / хиляда/ лева на – БРАЧНА И ИЗВЪНБРАЧНА ДВОЙКА  за всичко друго 
уредено с този правилник.“ 
 
§ 2. В Чл. 3, се създава ал. (2) със следното съдържание : „Със средства от 
Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни проблеми се 
финансират ин витро процедури когато двойката сама финансира ин витро процедура 
не финансирана от Център „Фонд за асистирана репродукция”.“ 
 

§ 3. Чл.14, ал. (2) се изменя и придобива следното съдържание : „Протоколът 
отразява персоналното решение касаещо лицата, постоянния и настоящ адрес и размера 
на финансовата помощ на двойка и не ограничава правото и възможността за 
кандидатстване за финансиране от център „Фонд за асистирана репродукция”.“ 
 



§4. Чл.18, ал. (1) се изменя и придобива следното съдържание : „Кандидатстването 
за финансово подпомагане за извършване на процедури и дейности по асистирана 
репродукция на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми отговарящи 
на условията на настоящия Правилник, със средства, предвидени в Бюджета на 
общината, по чл.3, са уредени в чл.2 (5), за един път в рамките на текущата година и не 
ограничава правото и възможността им за кандидатстване за финансиране от Център 
„Фонд за асистирана репродукция” /при положение, че не се финансира една и съща 
процедура/.“ 
 
 
 

 

Вносител : ……………………… 

 

Георги Георгиев  

Председател ОбС Попово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОТИВИ 

 

Към Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане 
на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община 
Попово. 
 
 1. Причини, налагащи приемането на Правилник за изменение и 

допълнение на Правилник за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни 

двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Попово. 

 - Изменението на Правилника се налага във връзка с необходимостта от 
актуализиране на текстовете на Правилника към реалните нужди на целевата група 
жители на община Попово.  
 2. Цели, които се поставят с Правилник за изменение и допълнение на 

Правилник за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с 

репродуктивни проблеми на територията на Община Попово.  
- разширяване на целевата група ,чрез включване в нея и на двойки с репродуктивни 
проблеми с цел финансово подпомагане при случаи на самостоятелно финансиране на 
ин витро процедури. 
 3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на Правилник за 

изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на брачни и 

извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община 

Попово. 

 - Не са необходими  допълнителни финансови и други средства за прилагане на 
Правилника , освен утвърдените в бюджета на общината. 
 4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово 

подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на 

територията на Община Попово. 

- разширяване на целевата група ,чрез включване в нея и на двойки с 
репродуктивни проблеми с цел финансово подпомагане при случаи на самостоятелно 
финансиране на ин витро процедури. 

- Актуалност на текстовете в правилника към потребностите на целевата група 
обект на правилника.  
 5.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 
 Настоящото предложение на Правилник за изменение на Правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с 
нормативните актове от по-висока степен, както и тези на европейското 
законодателство.  

 
Настоящото предложение е направено на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка 

с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, 
чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове. Съгласно 
чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в 
законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на 
интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на 
заинтересованите лица да направят своите предложения и становище в Център за 
административни услуги и информация – гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” 



№1, както и в Общински съвет Попово, гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски“ 
№1 – ет.3, стая 325, тел.:0608 40032/40255 или на e-mail: apio@popovo.bg 
  
Предложение за Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово 
подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на 
територията на Община Попово. 
Публикувано на: 20.02.2017 г. 
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от        ., за 
предложения и становища по настоящото предложение за Правилник за изменение и 
допълнение на Правилник за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки 
с репродуктивни проблеми на територията на Община Попово, приет от Общински 
съвет – Попово с Решение № 573 по Протокол № 44 от 26.02.2015 год.; изменен и 
допълнен с с решение № 612 по Протокол № 46 от 30.04.2015 г. от заседание на ОбС-
Попово;  
 
Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в 
законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на 
интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на 
заинтересованите лица да направят своите предложения и становище в Център за 
административни услуги и информация – гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” 
№1, както и в Общински съвет Попово, гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски“ 
№1 – ет.3, стая 325, тел.:0608 40032/40255 или на e-mail: apio@popovo.bg 
 
 


