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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
е с решение № 931 от 29.11.2018 година е определен състава на комисията:
Председател – д-р Светлана Маркова – зам.-кмет „Социална политика и
здравеопазване
Членове:
1. д- р Стоян Тодоров – председател на постоянната комисия „Здравеопазване и
социална политика“ към Общинския съвет;
2. Наталия Стефанова – представител на Общинския съвет;
3. Бисерка Йовчева– представител на Общинския съвет;
4. Галя Йосифова – счетоводител в Община Шумен;
5. Румяна Рачева – старши експерт „Здравеопазване“ в Община Шумен
6. Д-р Ивелина Маринова – специалист акушер- гинеколог в МБАЛ Шумен;.
В бюджет 2019 г. предвидените средства са в размер на 20 000 лева
За отчетния период до Комисията са постъпили общо 18 молби за финансово
подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми.
Проведени са четири заседания за разглеждане на постъпилите молби, съответно
през месеците април, септември и и две през месец ноември. Взети са 17
положителни решения.
По една от постъпилите молби комисията не е взела положително решение, във
връзка със следните мотиви:
1. Представената медицинска документация е непълна.
2. Попълнените документи не са по образците посочени в 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.
3. Липсват част от изискуемите документи.
4. Липсват документи за направен разход
Оказаната финансова подкрепа във връзка с разходи свързани с асистирани
репродуктивни техники е разпределена по следния начин:
1. На първа комисия през месец април са кандидатствали седем лица. Комисията
е взела седем положителни решения. Раздадени финансови средства в размер на 7 005
лв.

2. На втора комисия през месец септември са кандидатствали три лица.
Комисията е взела три положителни решения. Раздадени са разпределени финансови
средства в размер на 3 955 лв.
3. На комисията състояла се на 19 ноември са кандидатствали седем лица.
Комисията е взела седем положителни решения. Раздадени финансови средства в
размер на 7 441 лв.
4. На комисията състояла се на 27 ноември е кандидатствало едно лице.
Комисията не е взела положително решение, поради горепосочените мотиви.
Разпределени суми за финансова помощ за лечение от бюджет 2019 г. – 18 401
лв.
Не усвоени средства в размер на 1599 лв.
Всички лица, подали молби са уведомени писмено за решенията на комисията.
Средствата са разпределени по предназначение и в изпълнение на РЕШЕНИЕ
№ 986 от 31.01.2019 г., т. 26.7.

Д-р Светлана Маркова
Зам.-кмет Социална политика и здравеопазване
и председател на комисията

