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   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на здравеопазването 

 

Изх. № ………….. /....................2019 г. 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

ДОКЛАД 

от 

КИРИЛ АНАНИЕВ – 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Център „Фонд 

за лечение на деца“ 

   

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация, във връзка с § 13 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., внасям за 

разглеждане от Министерския съвет проект на Постановление за закриване на Център „Фонд 

за лечение на деца“. 

Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД)  е юридическо лице по чл. 60 от Закона за 

администрацията и второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на 

здравеопазването. Съгласно § 13, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона 

за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. Център „Фонд за лечение 

на деца“ се закрива в срок до 31 март 2019 г. Закриването на фонда е в съответствие с 
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приетите изменения в чл. 82 от Закона за здравето, с които се залага изпълняваните от него  

дейности да преминат за администриране към Националната здравноосигурителна каса 

(НЗОК) след 31 март 2019 г. Отчитайки факта, че грижите за здравето на децата са 

инвестиция в бъдещи здрави поколения, усилията за подобряване на здравните услуги следва 

да са насочени към осигуряване на по-добър достъп и навременно насочване към 

необходимия вид диагностика и лечение. 

С проекта на постановление се предлага функциите, дейността, активите, пасивите, 

архивът, както и другите права и задължения на ЦФЛД, свързани с организационното и 

финансово подпомагане на деца да се поемат от НЗОК, а останалите права и задължения - от 

Министерството на здравеопазването. Със закриването на фонда трудовите правоотношения 

със служителите ще бъдат уредени в съответствие с §13, ал. 4 от преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, а именно - 

при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и чл. 106, ал. 1, т. 1 от 

Закона за държавния служител.  

Предвижда се за извършването на дейностите, свързани със закриването на ЦФЛД 

министърът на здравеопазването със заповед да определи комисия, която в срок до 31 март  

2019 г. да изготви приемно-предавателен протокол за прехвърляне на активите, пасивите, 

архива и другите права и задължения на ЦФЛД. Всички разходи, свързани със закриването 

на ЦФЛД са за сметка на бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. 

С приетите нормативни промени (§ 12, 13, 28 и 29 от ЗБНЗОК за 2019 г.) е заложено 

всички дейности, свързани с прехода на изпълняваните от ЦФЛД ангажименти по 

организационно и финансово подпомагане на деца да се извършат без отнемане на 

съществуващи към момента права на нуждаещите се пациенти за достъп до лечение. В тази 

връзка до 31 март 2019 г. ЦФЛД следва да продължи да осъществява в пълен обем дейността 

си, като след тази дата неприключилите процедури по заявления за подпомагане на деца, 

както и изпълнението на издадените от директора на фонда заповеди за организационно и 

финансово подпомагане, да бъдат продължени и изпълнени от НЗОК. С това се цели да се 

гарантира плавен преход на изпълняваните от ЦФЛД дейности за администриране от НЗОК. 

В допълнение към горното, със Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2019 г. е предвидено дейностите, които преминават към НЗОК 

за администриране, които са дейности извън обхвата на задължителното здравно 

осигуряване, да бъдат финансирани със средства от трансфери от държавния бюджет чрез 

бюджета на Министерството на здравеопазването, като е заложено осъществяването на 

трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването към бюджета на НЗОК и за 

настоящата 2019 г.  

За приемането на постановлението не са необходими финансови средства. Средствата, 

необходими за прилагането на новата уредба са предвидени в бюджета на НЗОК за 2019 г. и 

ще бъдат предвиждани в ежегодните бюджети на НЗОК като средства от трансфери от 

държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.  

mailto:press@mh.government.bg


 

 
гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 

тел. +359 2 9301 171, +359 2 981 01 11, факс: +359 2 981 18 33 
e-mail: press@mh.government.bg 

www.mh.government.bg 

 

Финансовите средства за прилагането на новата уредба не са в тежест на бюджетите 

на изпълнителите на медицинска помощ и пациентите. От прилагането на новата уредба не 

се очакват финансови резултати.   

За приемането на постановлението не се налага изготвяне на справка за съответствие с 

европейското право, тъй като се касае за въпрос, който се урежда изцяло от националното 

законодателство. 

След извършена преценка 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 отделените 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. 

Проектът на постановление е обявен за публично обсъждане на интернет – страницата 

на Министерството на здравеопазването и на Портала за обществени консултации в 

определения с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове 30 – дневен срок. 

Проектът на постановление е съгласуван с останалите министерства, както и с НЗОК. 

Прилагам справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Във връзка с гореизложеното, на основание § 13, ал. 1 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. и чл. 

8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 

предлагам Министерският съвет да приеме предложеното Постановление за закриване на 

Център „Фонд за лечение на деца“.  

 

 

 

С уважение, 

 

КИРИЛ АНАНИЕВ 

Министър на здравеопазването 
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