МОТИВИ

към проект на Наредба за изменение на Наредба № 12 от 2011 г. за
условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл.
82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето.

Проектът на Наредба за изменение на Наредба № 12 от 2011 г. за условията и
реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от
Закона за здравето е изготвен във връзка с направен анализ на организацията на работа на
Комисията за лечение в чужбина.
Причините за разработване на проекта на наредбата са свързани с
необходимостта от подобряване на организацията и преодоляване на констатирани
затруднения в дейността на Комисията за лечение в чужбина.
На настоящия етап, съгласно действащите правила в наредбата, единият от
членовете на комисията е заменяем, като в случай на обсъждане на заявление за
трансплантация на негово място в заседанията участва задължително националният
консултант по трансплантология. Проблем е установен при отсъствие на националния
консултант по трансплантология и това възпрепятства разглеждането на заявления за
трансплантации.
С осигуряването на възможност Комисията за лечение в чужбина да се
подпомага и от друг лекар с професионален опит в областта на трансплантологията ще се
обезпечи бързината на производството и непрекъсваемостта на работа на комисията. В
същото време с участието на различни специалисти в областта на трансплантологията ще
се осигури максимална обективност и професионална прецизност в зависимост от вида на
органната трансплантация.
С приемането на проекта на наредбата ще се осигури по-голяма оперативност
при спазване на принципите на достъпност и своевременност и цялостно изпълнение на
терапевтичните алгоритми, гарантиращи безопасност и качество на лечение.
От предприетите промени, на практика ще се облагодетелстват и български
граждани, които подават заявление за предварително разрешение за възстановяване на
разходите за трансгранично здравно обслужване, съгласно Наредба № 5 от 21.03.2014 г. за
условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно
обслужване, тъй като в частта за разглеждане на заявленията същата препраща към
Наредба № 12 от 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български
граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона.
Не са необходими финансови и други средства за прилагането на уредбата и от
измененията не се очакват финансови резултати.

След извършен анализ за съответствие с европейското право се установи, че
обществените отношения, предмет на проекта на тази наредба, не са регламентирани в
европейското законодателство. Уредбата на обществените отношения, предмет на проекта
на наредба, е въпрос на национално решение и е от компетентността на отделните
държави-членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 168, пар. 7 от Договора за
функциониране на Европейския съюз, която предвижда изключителна компетентност на
държавите-членки по определяне на здравната им политика и организирането и
предоставянето на здравни услуги и медицински грижи.

