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ОТНОСНО: Приемане на Правилник за финансово подпомагане на 

процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, 

живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на 

Община Горна Оряховица.  

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

 Предоставям на вашето внимание Правилник за финансово 

подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на 

семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми 

на територията на Община Горна Оряховица - Приложение №1 със 

следните мотиви: 

І. Причини, налагащи приемането на правилника:  

  Към настоящия момент Община Горна Оряховица не подпомага 

финансово процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства 

и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми. 

Приемайки този Правилник Община Горна Оряховица ще изрази 

съпричастността си към проблемите на семействата и лицата с 

репродуктивни проблеми.  

Правилникът регламентира условията и процедурите за 

кандидатстване, критериите за финансово подпомагане на нуждаещите се 

и реда за предоставяне на помощта. Създаване на прозрачен ред при 

финансово подпомагане на нуждаещите се.  

В бюджета на Община Горна Оряховица за 2014 година са заложени 

5 000 (пет хиляди) лева за финансово подпомагане на процедури и 

дейности по асистирана репродукция, като следва да бъде установен реда и 

условията за тяхното прозрачно и целесъобразно разходване.  

  ІІ. Цел, която се поставят с приемане на Правилника:  

Регламентиране на конкретни и ясни правила за реда, начина и 

условията за финансово подпомагане на процедури и дейности по 

асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала 

с репродуктивни проблеми на територията на Община Горна Оряховица.  



ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

новата уредба:  

 Средствата за финансово подпомагане на семейства и лица с 

репродуктивни проблеми се одобряват от Общинския съвет с приемането 

на годишния бюджет на Община Горна Оряховица за съответната година 

или при неговата актуализация. С т.8.4. от Решение №705 от Протокол 

№42/06.02.2014г. на Общински съвет Горна Оряховица за приемане на 

бюджета на Община Горна Оряховица за 2014 г. са утвърдени 5 000 лв. 

(пет хиляди лева) за финансово подпомагане на процедури и дейности по 

асистирана репродукция, като следва да бъде установен редът и условията 

за тяхното прозрачно и целесъобразно разходване. 

ІV. Очаквани резултати:  

Подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с 

репродуктивни проблеми на територията на Община Горна Оряховица. 

Приемане на ясни правила при кандидатстване за финансово подпомагане.  

Приемането на този правилник се извършва, съгласно разпоредбата 

на чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация.   

 С оглед на гореизложеното предлагам на Общински съвет Горна 

Оряховица да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Горна 

Оряховица приема Правилник за финансово подпомагане на процедури и 

дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на 

семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община 

Горна Оряховица – Приложение №1. 

  

 

 

 

 

Внася предложението, 

 

Инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 


