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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГАБРОВО 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

от  Таня Христова - Кмет на Община Габрово 
 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на 
семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на 
територията на Община Габрово 
 
 
 
           УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 
На територията на Община Габрово не функционира  кабинет по семейно 

планиране и репродуктивно здраве, поради което липсва официална статистика за броя на 
двойките, страдащи от безплодие. Семействата страдащи от репродуктивни проблеми все 
по-често търсят подкрепа и съдействие от различни институции. 
               Община Габрово съвместно с представители на Фондация „Искам бебе” 
разработи „Правилник за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на 
семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Габрово” одобрен с 
Решение № 290/20.12.2012 г.на Общински съвет Габрово. 
  През 2013 г.  бяха подадени и изплатени 24 /двадесет и четири/ заявления за 
финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с 
репродуктивни проблеми на територията на Община Габрово.  
  През 2014 година комисия назначена с моя заповед разпрели сумата от 15000лв. 
между 20/двадесет/ двойки. Към настоящият момент заявления са 28/двадесет и осем/ и за 
останалите 8/осем/ двойки липсва финансов ресурс за подпомагането им. 
 На база гореизложеното, с оглед осигуряването на адекватна и навременна 
помощ на двойките с репродуктивни проблеми на територията на Община Габрово  
 

РЕШЕНИЕ: 
 
 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово  

 
Р Е Ш И : 

 
             Приема на първо четене изменение и допълнение на Правилник за финансово 
подпомагане на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми 
на територията на Община Габрово, както следва: 
1. Изменя и допълва чл. 18, както следва:  
БИЛО: чл.18. Финансовата помощ се изплаща на одобрените заявители чрез банков 
превод в левове по посочената от тях банкова сметка в едномесечен срок след одобряване 
протокола от кмет. 
 
СТАВА: чл18, ал.1. Финансовата помощ се изплаща на одобрените заявители чрез банков 
превод в левове по посочената от тях банкова сметка в едномесечен срок след одобряване 
протокола от кмет. 
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                  ал.2. На одобрените заявители не получили полагаемата сума поради 
изчерпване на финансовия ресурс за текущата година помощта се изплаща приоритетно от 
ресурса за следващата година. 
 
 
 
Таня Христова 
Кмет на Община Габрово 
 
 
 


