
МОТИВИ 

 

към проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

дейността и организацията на работата на Център „Фонд за лечение на деца“ 

 

Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността 

и организацията на работата на Център „Фонд за лечение на деца“ е изготвен във връзка 

констатирани затруднения в дейността на фонда и на основание чл. 60, ал. 2 от Закона за 

администрацията. 

Причините за разработване на проекта на правилник 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.  

Основната цел на промените е максималното скъсяване на сроковете за вземане 

на решение за подпомагане, облекчаване на административните процедури, укрепване 

на капацитета на администрацията на фонда като основно организационно и логистично 

звено, подпомагащо децата, нуждаещи се от лечение и специфични грижи и техните 

семейства. Също така с промените ще се гарантира по-ефективното използване на 

ресурсите на фонда и недопускане на разходването на средства за дейности, за които има 

осигурени други механизми на финансиране. 

По отношение на администрацията на фонда се предлага въвеждане на 

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

Прецизират се неговите функции, в т.ч. издаването на индивидуални административни 

актове (заповеди) за организационно и финансово подпомагане. Предлага се броят на 

служителите да се запази, но да се прецизират функциите им, свързани с 

информационното осигуряване на дейността на фонда: документооборот; поддържане на 

досие на всяко дете; поддържане на информационната база данни и електронната 

страница на фонда; изготвяне на доклади, отчети, анализи, справки и друга информация. 

Предложените промени, касаещи дейността на Обществения съвет към фонда, 

включват въвеждане на изискване един от медицинските специалисти да е с опит в 

областта на детската онкология и хематология. 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. Въвежда се изискване за 

предоставяне на протокол за избор на постоянните и редовни членове, представители на 

неправителствените организации, пациентските организации и медиите.  

 Измененията предвиждат външната експертиза да се извършва от националните 

консултанти, председателите на научни дружества по съответната специалност или 

определени от тях специалисти, 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., лекарски 

консилиуми (по искане на директора на фонда с конкретно определена задача и 

определен отговорен експерт). 

 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. Отпадат единствено представителните разходи за поканени в 

страната медицински специалисти. Предвижда се възможност за заплащане за превода, 

транспортни разходи и разходи за престой за всяко дете и за един негов придружител с 

него, което се лекува в чужбина. Промените дават възможност и за заплащане на 
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лекарства от списъка по чл.266а от Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина (разрешени, но неналични на пазара). Въвежда се 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. 

 Промените по отношение на организацията на работата на фонда, са свързани с  

намаляване на сроковете за разглеждане на заявленията, регламентиране на 

необходимите медицински документи, промяна на документацията за деклариране на 

обстоятелства – от 12 различни декларации на 1 обща декларация, директно представяне 

на Обществения съвет на заявленията за подпомагане за транспорт и престой в чужбина 

при наличие на решение за финансиране от компетентния орган (МЗ и НЗОК) с формуляр 

S2 и др. 

 За гарантирането на ефективното и законосъобразно разходване на публични 

ресурси се регламентира редът за подаване на заявления на компетентния орган по 

издаване на формуляр S2 и за финансиране, когато не е налична оферта от лечебно 

заведение, работещо с формуляр S2. Определен е и редът за заплащане на медицински 

изделия, апарати и уреди, когато те ще бъдат вложени при извършване на дейности, 

заплащани от НЗОК по клинични пътеки/процедури.  

С цел осигуряване на прозрачност се регламентира задължение за лицата, 

получили финансово подпомагане, да предоставят медицинска информация за 

състоянието на детето след приключване на лечението в чужбина или в страната. 

Очакваните резултати от оптимизирането на дейността на център „Фонд за 

лечение на деца“ са да се осигури 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. 

Допълнителни финансови средства за прилагането на Правилник за изменение 

и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работата на Център „Фонд 

за лечение на деца“ не са необходими. От прилагането на нормативния акт не се очакват 

финансови резултати.   

Предложеният проект на нормативен акт не е въведен с правото на ЕС и няма 

връзка с него.    
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