
 

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 с 

направен анализ на организацията на работа 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 

подобряване на организацията и преодоляване на констатирани затруднения в дейността на 

фонда. 

При прилагането на утвърдената нормативна уредба е установен проблем със заплащането 

от Център „Фонд за лечение на деца“ /ЦФЛД/ на медицински изделия. На настоящия етап, 

съгласно Правилника, ЦФЛД може да подпомага закупуването на медицински изделия, 

прилагани при оперативни интервенции на деца по клинични пътеки, за които НЗОК не 

финансира съответното медицинско изделие, само в случай, че изделието се осигурява от 

болничната аптека на съответното лечебно заведение, провеждащо лечението на детето, 

след сключен договор по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Проблем е 

установен при финансирането на медицински изделия, прилагани от лечебни заведения при 

липса на сключени договори по реда на ЗОП, тъй като съгласно ЗОП частните лечебни 

заведения за болнична помощ са освободени от задължението да провеждат процедури по 

този закон.    

С оглед осигуряване на възможност ЦФЛД да подпомага с медицински изделия всички деца, 

независимо от избраното лечебно заведение, както и с оглед гарантиране на ефективно 

разходване на публични средства за медицинските изделия, заплащани от Фонда, с проекта 

се залага медицински изделия да бъдат осигурявани за нуждите на ЦФЛД чрез провеждане 

на обществена поръчка, обявена от Фонда в качеството му на самостоятелен възложител по 

смисъла на ЗОП. Договорените медицински изделия следва да бъдат предоставяни на 

лечебните заведения, в които ще се осъществи лечението на детето, за което от ЦФЛД е 

издадена заповед за одобрение за подпомагане.  



Допълнително с проекта е дадена възможност и лечебните заведения да осигуряват 

медицински изделия, в случай, че има проведена обществена поръчка и договорената цена 

е по-ниска от договорената от фонда.  

С предложените промени се цели да се гарантира възможност ЦФЛД да подпомага 

закупуването на медицински изделия за всички деца, които след подадено към ЦФЛД 

заявление са получили одобрение. 

С проекта се залагат и критерии относно медицинските изделия, апарати и уреди за 

индивидуална употреба, за прилагането на които не се налага хоспитализация на детето в 

болница. На настоящия етап изискванията към тях са приравнени на тези към останалите 

медицински изделия, влагани при оперативни интервенции, но на практика те са със 

специфики, които правят утвърдените изисквания неприложими в много от случаите. С 

проекта се залагат специфични за тази група изделия/апарати/уреди за индивидуална 

употреба изисквания към документацията, въз основа на която да може да се прецени 

целесъобразността и законосъобразността на исканото подпомагане. С проекта се залага и 

този вид медицински изделия да бъде включен в провежданата от фонда процедура на 

договаряне по реда на ЗОП.  

Предложените с проекта промени предвиждат и ангажимент на Обществения съвет като 

колективен консултативен орган да определя лице от състава си, което съгласувано с 

Обществения съвет да уведомява регулярно или при нужда обществеността, медиите и 

други лица, извън ангажираните служебно с процедурите, за работата на съвета, при 

спазване на забраната за разгласяване на лични данни съгласно Закона за личните данни. С 

това се цели представянето на информацията за работата на фонда и на Обществения съвет 

към него по отговорен и съгласуван начин пред обществеността. 

Заложена е и възможност по искане на министъра на здравеопазването член на Обществения 

съвет да може да бъде освобождаван предсрочно освен по предвидените до момента случаи, 

и при нерегламентирано предоставяне на информация, станала му известна в хода на 

процедурата по разглеждане на подадените към фонда заявления, както и при системно 

неподписване на протоколите от заседанията на Обществения съвет.  



Допълнително в случаите, в които директорът на фонда установи, че Общественият съвет 

при изпълнение на консултативните си функции двукратно предлага становища с правна 

или медицинска неточност, той незабавно предоставя на министъра на здравеопазването 

преписката по заявлението, ведно с предложенията на Обществения съвет и мотивите за 

несъгласието си. Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-

министър със заповед създава експертен съвет, който изразява становище по преписката. 

Целта на предложението е да се осигури максимална обективност и професионална 

прецизност относно оценката на здравословното състояние на децата, за да се осигури най-

подходящото за тях лечение. 

Залага се промяна по отношение срока за подписване на договор с външните експерти към 

фонда, като се предлага това да става след утвърждаване и съгласуване на заповедта за 

определяне на списъка на външните експерти.  

По отношение представяните от външните експерти доклади по подадените към фонда 

заявления се залага ангажимент в тях да бъде включена и преценка относно необходимостта 

от придружаване на детето, за което е подадено заявление за подпомагане лечението в 

чужбина, от лекар-придружител. По този начин се гарантира, че въз основа на медицинската 

преценка на външните експерти за здравословното състояние на детето ще се вземе решение 

по отношение комплексните нужди за подпомагане на неговото лечение от фонда.  

С проекта се залага нормативна възможност заявление към ЦФЛД за подпомагане на дете 

да може да бъде подадено и от упълномощено от законния представител на детето лице. С 

това се дава възможност за подпомагане на деца, при които законният представител няма 

възможност лично да подаде заявление за подпомагане на лечението на детето. 

С проекта се залага и нормативно изискване от заявителя да бъде декларирано неговото 

съгласие, че налични парични средства по специална разплащателна/ набирателна/ 

дарителска сметка, събрани за подпомагане лечението на детето, ще бъдат използвани за 

финансиране на съответните дейности, включени в подаденото заявление.  

По отношение подаваните заявления за подпомагане на лечение в чужбина се залага 

ангажимент детето и неговият придружител да имат валидни документи за пътуване в 

чужбина, както и придружителят да е със здравноосигурителни права или да има осигурена 



валидна медицинска застраховка за времето на пребиваване в чужбина. С това се цели 

осигуряване на  своевременното и безпроблемно пътуване на детето и неговия придружител 

в чужбина след получаване на одобрение за подпомагането.  

С оглед предварително уточняване ангажиментите на ЦФЛД и на заявителя при одобрение 

на подаваното към ЦФЛД заявление, както и с оглед съкращаване на административните 

процедури за осъществяване на исканото подпомагане след получено одобрение от фонда, 

се залага изискване при подаване на заявление заявителят да подписва и проект на договор 

с фонда. Договорът влиза в сила само след уведомяване на заявителя от страна на фонда, че 

е подписан и от директора на фонда след издадената от него заповед за подпомагане на 

заявителя. 

Отстранява се съществуваща неяснота в текстовете на правилника по отношение 

лицето/институцията, отговорна за утвърждаване на длъжностното щатно разписание на 

фонда. 

Основната цел на проекта е да се оптимизира дейността на фонда с оглед гарантиране 

обективност и навременност на решенията за подпомагане на нуждаещите се деца. 

Очакваните резултати от прилагането на проекта са да се подобрят условията за работа на 

Център „Фонд за лечение на деца“, с което да се осигури своевременно и качествено лечение 

на децата в страната и чужбина. 

С проекта не се залагат промени по отношение обхвата на дейностите, които ЦФЛД 

подпомага. Във връзка с това допълнителни финансови средства за прилагането на 

Правилника за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на 

работата на Център „Фонд за лечение на деца“ не са необходими.  

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на правото на Европейския съюз, поради 

което не е необходимо изготвянето на анализ за съответствие с него. 

 

 


