
Изх.номер ОбС-466/15.10.2021 г. 

 

ДО 

ЧЛЕНОВЕТЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ТЪРГОВИЩЕ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
от д-р Димчо Димов  

 Член на Общинска комисия за финансово подпомагане на двойки,  

семейства и лица с репродуктивни проблеми  

 

 

Относно: Одобряване на списъка с кандидати и размера на отпуснатата сума за 

финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми  

 

Уважаеми общински съветници, 

 

В изпълнение на Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и 

лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, Комисията на 

свое заседание, одобри общо 2 (двама) кандидати за финансово подпомагане, съгласно  

Протокол № 4 от 14.10.2021 г. и приложения списък с одобрените кандидати.  

Предвид гореизложеното, на основание чл. 18, ал. 1 от Правилника за финансово 

подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на 

община Търговище, предлагам на Общински съвет Търговище да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 18, ал. 2 от Правилника за 

финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на 

територията на община Търговище, Общински съвет Търговище одобрява списъка с 

одобрените кандидати и размера на отпуснатата сума, съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящото решение. 

 

Приложение: Списък с одобрените кандидати за финансово подпомагане на 

изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на двойки, семейства и лица 

с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

Д-Р ДИМЧО ДИМОВ 

Член на ОК за финансово подпомагане на двойки,  

семейства и лица с репродуктивни проблеми 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ   

7700 Търговище, пл. Свобода 

Телефон: 0601/68 655; факс: 0601/63 322 

e-mail:obs@targovishte.bg; www.targovishte.bg 

http://www.targovishte.bg/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

 

СПИСЪК 

с одобрените кандидати за финансово подпомагане на изследвания и процедури, 

свързани с лечение на безплодие на двойки, семейства и лица с репродуктивни 

проблеми на територията на община Търговище 

 

 

 

1. По заявление с вх. № РД-02-6779/ 09.09.2021 г. - до 2 500 лв. 

 

2. По заявление с вх. № РД-02-7008/ 17.09.2021 г. - до 2 500 лв. 

                                                                

       В общ размер на 5 000 лв.  

 

 

 

 

Д-Р ДИМЧО ДИМОВ 

Член на ОК за финансово подпомагане на двойки,  

семейства и лица с репродуктивни проблеми 

 

 

        

                    

 


