
 

МОТИВИ 

към проект на Правилник за допълнение на Правилника за дейността и 

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

 

Проектът на Правилник за 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. 

Причините за разработване на проекта са свързани с установени проблеми при 

прилагането на утвърдената нормативна уредба при организирането и провеждането от 

Център „Фонд за лечение на деца“ /ЦФЛД/ на обществена поръчка за доставка на 

медицински изделия, високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална 

употреба по чл. 3, ал. 1, т. 1, букви "г" и "д" от правилника. С това е затруднена дейността 

по осигуряване на необходими медицински изделия, апарати и уреди за индивидуална 

употреба в случаите на подадено заявление за подпомагане на дете, нуждаещо се този вид 

изделия и съответно забавяне на лечението му. За преодоляване на затруднението с проекта 

се предвижда директорът на фонда да може да сключва споразумение за съвместно 

възлагане на обществените поръчки с министъра на здравеопазването, в съответствие с чл. 

8 от Закона за обществените поръчки, като в тези случаи техническите спецификации за 

съответните изделия, апарати и уреди се изготвят от фонда. 

Предложените с проекта промени предвиждат и възможността при подадено заявление за 

подпомагане лечението на дете в чужбина, фондът да прави преценка за възможността да 

организира и финансира участието на чуждестранни медицински специалисти в страната за 

осъществяване на необходимото лечение. С това от една страна ще се създадат условия 

децата да бъдат лекувани в страната от висококвалифицирани чуждестранни специалисти, 

с преодоляване на затрудненията и неудобствата, породени от транспорта и пребиваването 

на детето и придружителя му в друга държава, а от друга страна ще се създадат условия за 



повишаване капацитета на здравната система в страната ни за лечение на състояния при 

децата, за които няма към настоящия момент достатъчно познания и опит.   

Основната цел на проекта е да се преодолее установеното затруднение при осигуряване на 

медицински изделия, апарати и уреди за индивидуална употреба за одобрените за 

подпомагане от ЦФЛД деца, както и да се създадат условия за подобряване на лечението на 

деца в страната в случаите, в които към настоящия момент няма подготвени медицински 

специалисти с достатъчно познания и опит в съответната област. 

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. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

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 допълнение на Правилника за дейността и организацията на работата на 

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

Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 

След извършена преценка за съответствие с европейското право се установи, че 

обществените отношения, предмет на проекта, не са регламентирани в европейското 

законодателство. Уредбата на обществените отношения, предмет на проекта на правилник, 

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. 


