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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на здравеопазването 

 
Изх. № …………………… 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   

 

ДОКЛАД 

от д-р Петър Москов - министър на здравеопазването 

 Относно: Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и 

допълнение на Постановление № 280 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на 

Център „Фонд за лечение на деца“ (обн., ДВ, бр. 96 от 2004 г., изм., бр. 28 от 2006 г., бр. 

27 от 2010 г., бр. 38, 54 и 70 от 2011 г., бр. 30 от 2012 г. и бр. 84 от 2014 г.), 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл. 31, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и 2 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям 

за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Постановление № 280 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на 

Център „Фонд за лечение на деца“ (обн., ДВ, бр. 96 от 2004 г., изм., бр. 28 от 2006 г., бр. 

27 от 2010 г., бр. 38, 54 и 70 от 2011 г., бр. 30 от 2012 г. и бр. 84 от 2014 г.)  

Причините за разработване на проекта на постановление са свързани с 

необходимостта от оптимизиране дейността на фонда с цел гарантиране на достъпа на 

българските деца до навременна диагностика и лечение в страната и чужбина, както и с 

оглед гарантиране на ефективното и законосъобразно разходване на публичните 

средства за здраве в полза на децата.  
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Прецизира се обхватът на дейностите за организационно и финансово 

подпомагане като се запазват всички, които до този момент са били допустими за 

финансиране на фонда. Предвижда се възможност за заплащане за транспортни разходи 

и разходи за престой за всяко дете и за един негов придружител с него, което се лекува в 

чужбина, както и преводачески услуги при необходимост. Промените дават възможност 

и за заплащане на лекарства от списъка по чл.266а от Закона за лекарствените продукти 

в хуманната медицина (разрешени, но неналични на пазара), както и за финансиране на 

до три контролни прегледа след осъществено лечение/трансплнтация.  

Едновременно с това се въвежда ограничение за финансиране на неутвърдени в 

медицинската практика методи, които не се финансират от здравноосигурителните и 

здравно-застрахователните дружества в съответната държава, където се прилага 

методът. 

В постановлението са направени промени, касаещи дейността на Обществения 

съвет към фонда, като за първи път се регламентира статутът на резервни членове на 

съвета, които да заместват редовните, в случай на невъзможност за участие в заседание.  

Целта е да се осигурят условия за редовно провеждане на заседанията на съвета и да не 

се допуска забавяне на сроковете. Осигурява се възможност Обществения съвет да 

участва активно при формирането на политиките в областта на детското здраве като 

предлага на министъра на здравеопазването, на НЗОК, на съсловните организации на 

медицинските специалисти, на научните медицински дружества и на отделни лечебни 

заведения в страната осигуряването на медицинска апаратура и въвеждането на 

конкретни методи за диагностика и лечение. Въвежда се изискване в състава на 

Обществения съвет да бъде включен специалист по детска клинична хематология и 

онкология. 

По отношение на администрацията на фонда се предлага въвеждане на 

изискването директорът да е магистър по медицина с призната медицинска специалност.  

Изменения се предвиждат и по отношение на външната експертиза, която освен 

от определени медицински специалисти, да се осъществява и от лечебни заведения, 

разполагащи с консултативни органи, в които могат да бъдат осъществени комплексни 

консултации на децата – онкологични и хематологични комисии, комисии по редки 

болести, ЛКК и др.. 

Проектът на постановление е свързан с ангажимента на правителството за 

подобряване на показателите за детското здраве и цели осигуряване на необходимите 
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условия за ползването на достъпна медицинска помощ от най-малките български 

пациенти.   

Очакваните резултати от приемането на постановлението са свързани с 

осигуряване на своевременно и качествено лечение на децата в страната и чужбина, 

както и постепенно разширяване обхвата на финансираните дейности и намаляване на 

разходите на семействата, свързани с лечението на децата им. 

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското право, поради 

което не се налага изготвяне на справка за съответствие с него. 

Проектът на постановление няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие 

върху държавния бюджет.  

Проектът на постановление е обявен за публично обсъждане на интернет-

страницата на Министерство на здравеопазването в съответствие с изискванията на чл. 

26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,            

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и 2 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 

предлагам Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление на 

Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 280 на 

Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Център „Фонд за лечение на деца“ (обн., 

ДВ, бр. 96 от 2004 г., изм., бр. 28 от 2006 г., бр. 27 от 2010 г., бр. 38, 54 и 70 от 2011 г., 

бр. 30 от 2012 г. и бр. 84 от 2014 г.). 

 

С уважение, 

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ  

Министър на здравеопазването 

 

Съгласували:  

Д-р В. Шарков, зам. министър: 

Проф. д-р Пл. Кенаров, гл. секретар: 

Д-р Ив. Георгиева, директор на Д „МД“: 

Изготвил:  

А. Георгиева, гл. експерт „ОММД“ 
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