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Название на
практиката

2013 -2014

Период на прилагане
Към кой от 12-те

Принцип 6 – Етично поведение

Принципа на добро

Принцип 11 – Човешки права, културно разнообразие и социално

управление се отнася?

единство

Подробно описание на
практиката

Практиката демонстрира, че местните обществени интереси
ръководят разпределението на бюджетните средства, както и
действия за подобрение на конкретни групи в неравностойно
положение, социално сближаване и др. България е с най-малък
прираст на населението в света. Твърдението е от доклад на фонда
на ООН за периода 2010-2015 година. Според данните на ООН, в
България отрицателният прираст е близо минус 0.7%. Една от
основните причини за тази тъжна статистика е безплодието. През
последните години нараства броя на двойките с репродуктивни
проблеми. По статистика, в България те са над 200 000. Създаден е
държавен фонд “Ин витро”. Повече от 18 000 са молбите, подадени
за финансиране на инвитро процедури от основаването му през
2009 г. досега. Усилията на държавата не са достатъчни за
справянето с безплодието. Като община, загрижена за своите
граждани, ние сме длъжни да обърнем внимание на хората с
репродуктивни проблеми и да им подадем ръка. Общински съвет –
Димитровград дава съгласие за създаване на Общински фонд “Ин
витро” в помощ на семейства и двойки с репродуктивни проблеми,
финансиран от бюджета на Община Димитровград. Приема
Правилник за финансиране на процедури “Ин витро” на семейства
и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на
територията на община Димитровград.

материал

Решение на ОбС
Медийни публикации, относно семейства, получили финансиране
чрез общинския фонд –
http://izvestnik.info/4%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%
D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%87/

Преки участници,

Семейства или двойки, живеещи на семейни начала от общината с

партньори и целеви

репродуктивни проблеми

Доказателствен

групи
Постигнати резултати.
Считате ли че има
елемент на

Финансирани 5 двойки
Общината взема и прилага решения по открит, прозрачен,
отговорен и навременен начин, който съответства на

иновативност в тази

международните стандарти за добри практики, грижейки се за

практика?

местната общност и проблемите им, свързани със съвремието и

Моля, пояснете.

динамичния начин на живот.
Стресът и начинът на живот са основни фактори, защото

Изводи и очаквано

стерилитетът не е само физически, а и психически проблем в

развитие, преодолени

съвременното общество. Създаването на Общински фонд

трудности и изведени

„Инвитро” и финансирането на двойки с репродуктивни проблеми

поуки

е начин, с който общината демонстрира специфична политика за
справяне с проблемите на съвремието.

