
МОТИВИ 

към проект на Правилник за отмяна на Правилника за дейността и 

организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“ 

 

Проектът на Правилник за отмяна на Правилника за дейността и организацията 

на работа на Център „Фонд за лечение на деца“ е изготвен във връзка с § 13 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. 

Правилникът за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за 

лечение на деца“ (обн. ДВ. бр. 37 от 18 май 2010 г., изм. ДВ. бр. 53 от 12 юли 

2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 68 от 30 август 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 8 

декември 2017 г.) е издаден от министъра на здравеопазването на основание 

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

„Фонд за лечение на деца“.  

Със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. 

(§ 12, 13, 28 и 29 от преходните и заключителни разпоредби), в това число с 

направени изменения и допълнения в чл. 82 от Закона за здравето са заложени 

промени по отношение на дейностите, изпълнявани до момента от Център 

„Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД), с цел преминаването им към  

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за администриране. 

Конкретно с § 13, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на 

цитирания закон е регламентирано закриването на създадения с 

Постановление на Министерския съвет № 280 от 2004 г. Център „Фонд за 

лечение на деца“ в срок до 31.03.2019 г., което налага отмяна на правилника за 

дейността и организацията на работа на тази структура.  



За приемането на правилника не са необходими финансови средства. 

Средствата, необходими за прилагането на новата уредба относно поемането 

на съответните дейности от НЗОК 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. 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 правилника 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 правилник, не са 

регламентирани в европейското законодателство. Уредбата на обществените 

отношения, предмет на проекта 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 правилник 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. 

 


