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Относно: Дейността на Център „Фонд за лечение на деца“ за второто тримесечие
на 2017, съгл. чл.7, ал.1, т.13 от ПДОРЦФЛД
Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД) е създаден като юридическо лице по чл.
60 от Закона за администрацията, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра
на здравеопазването. Съгласно чл.60, ал.2 от Закона за администрацията,

отношение на

ЦФЛД не се прилагат разпоредбите на глава втора от същия.
Фондът осъществява следните дейности:
1. Организационно и финансово подпомага български граждани на възраст до 18
години, които се нуждаят от:
 диагностични и лечебни процедури, които не могат да бъдат извършени
своевременно или за които няма условия за извършването им в Република България;
 лечение на редки заболявания, което не се заплаща от държавния бюджет и е
извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
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 неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и
лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина при спазване на условията и реда, определени за тях с Наредба № 10
от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България
лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и
доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина (ДВ, бр. 95 от 2011 г.), когато лечението на съответното
заболяване не се заплаща с публични средства и е без алтернатива в Република България;
 медицински изделия, посочени в списък на фонда, които не могат да бъдат
осигурени в Република България или които не се финансират от Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) в рамките на планирано лечение в страната по
клинични пътеки, с изключение на медицински изделия, помощни средства, съоръжения и
приспособления, осигурявани по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания;
 високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба от
пациента в случаите, когато тяхната липса е причина за невъзможността да се извършва
адекватно лечение на пациента в Република България;
 трансплантация на органи и хемопоетични стволови клетки при малигнени
хематологични заболявания, както и при някои тежко протичащи бенигнени заболявания
и при утвърдени нехематологични заболявания в лечебни заведения на територията на
държави - членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или
Конфедерация Швейцария, когато тя не може да бъде извършена своевременно в
Република България;
2.

Организира

и

финансира

участието

на

чуждестранни

медицински

специалисти в диагностични и лечебни процедури и трансплантации на лицата по т.1 в
Република България в случаите, когато няма български медицински специалисти в
съответната област и/или това е необходимо за лечебния процес;
3. Популяризира, организира и провежда мероприятия за набиране на
финансови средства за осъществяване на своята дейност;
4. Създава и поддържа като част от единната информационна система на фонда
информация за посочените в т.4 от Правилника за дейността и организацията на работа на
Център „Фонд за лечение на деца“ (ПДОРЦФЛД) данни;
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5. Осъществява финансово подпомагане, ограничено до средства за транспорт,
престой и устен превод, когато за заплащане на съответните здравни дейности, услуги и
стоки са приложими финансовите механизми, осигурени чрез обхвата на ЗЗО или чрез
правилата за Координация на системите за социална сигурност в ЕС или чрез държавния и
общинските бюджети;
6. Осъществява финансово подпомагане с допълнителни средства за транспорт,
престой и/ли устен превод при подпомогнати от ЦФЛД диагностични и/ли лечебни
процедури в чужбина по чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ПДОРЦФЛД или при подпомогната от
ЦФЛД трансплантация в чужбина по чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „е“ от ПДОРЦФЛД;
7.

Финансира

до

три

контролни

прегледа

след

осъществяване

на

лечение/трансплантация, които са разрешени по реда на този правилник, в случай че е
налице доказана медицинска необходимост, определена от лечебното заведение,
осъществило лечението/трансплантацията, и наблюдението на състоянието не може да
бъде провеждано в страната;
8. Финансовото подпомагане по отношение на средства за транспорт и престой
на

лекар

придружител

при

диагностични

и/ли

лечебни

процедури,

или

при

трансплантация на органи и хемопоетични стволови клетки в чужбина при доказана
необходимост от спешна и/ли неотложна медицинска помощ по време на пътуването.
9. Допълнително финансово подпомагане, при възникнала в хода на
извършваните със средства на фонда диагностични или лечебни процедури необходимост,
документирана от съответното лечебно заведение в чужбина.

I.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦФЛД ЗА ПЕРИОДА 01.04– 30.06.2017

1.

Дейност на администрацията на ЦФЛД

Спецификата и значимостта на осъществяваната от ЦФЛД дейност предоставя
наличието на ясно и обективно разписани норми, осигуряващи професионална
компетентност, своевременни действия, безпристрастност, прозрачност и и отговорност
при вземането на решения, базирани на медицинска документация, в съответствие с
разпоредбите на българското и европейското законодателство.
С цел защита правата на децата и създаване на ясни нормативни правила, с
измененията и допълненията на ПДОРЦФЛД ( обн. ДВ. бр.68 от 30 Август 2016) бяха
регламентирани по-кратки срокове за разглеждане на Заявленията, изискването за
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представяне на подробна и актуална медицинска документация, в съответствие с
изискванията на здравното законодателство, бяха конкретизирани задълженията на
администрацията на ЦФЛД, като по този начин се приеха нормативни гаранции за
постигане на по-висок стандарт на грижа за децата в България.
През второто тримесечие на 2017 г. администрацията на Фонда продължи да
осъществява голям обем от работа, свързан с подпомагането на диагностиката и лечението
на сложни заболявания, изискващи прецизна административна обработка и задълбочена
медицинска експертиза по повод финансово и организационно подпомагане на лечение в
България или чужбина. Обемът на дейността далеч надхвърля кадровия потенциал на
ЦФЛД, недостатъчно обезпечен със служители, съгласно утвърденото щатно разписание,
работещи в условия на продължаващ от средата на 2016 обществен и медиен отзвук.
Администрацията на Фонда включва директор, осем държавни служители на
експертни длъжности и двама служители по трудово правоотношение на 4-часов работен
ден.
Администрацията на ЦФЛД осъществява функции, регламентирани в Раздел ІІ на
Глава Трета от ПДОРЦФЛД, включващи цялостната подготовка, организация

и

координация на дейностите за осигуряване на организационното и финансово
подпомагане за осъществяване на лечението на всяко едно дете, въз основа на подадените
заявления. Служителите на ЦФЛД подпомагат осъществяването на държавната политика в
областта на грижата за болните български деца, както в България, така и извън страната.
В резултат на натрупания опит и анализа на дейностите, свързани с приложението
на Правилника, се установиха, както положителните страни, така и недостатъците му,
водещи до необходимост от изменения и допълнения на същия.
През второто тримесечие, съвместно с юридическия екип на Фонда бяха изготвени
предложения за изменения в Правилника, с цел оптимизиране на дейността на Фонда.
Извършен бе анализ на възникналите правни и фактически проблеми при приложението
му с цел изготвяне на предложения за изменения и допълнения, свързани с подобряване
грижата за децата и обезпечаването на нужната им диагностика и лечение, както и на
работата на администрацията, Обществения съвет и външните експерти, подпомагащи
дейността на ЦФЛД. Предложенията за изменения и допълнения в Правилника бяха
предоставени на ръководството на МЗ и на работната група. Нормативното им уреждане
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ще подобри значително цялостната дейност на администрацията, ОС и работата на
външните експерти.
Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „г“ от Правилника за дейността и организацията на
работа на Център „Фонд за лечение на деца“ (ПДОРЦФЛД) „Фондът осъществява
организационно и финансово подпомага български граждани на възраст до 18 години,
които се нуждаят от „медицински изделия, посочени в списък на фонда, които не могат да
бъдат осигурени в Република България или които не се финансират от Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) в рамките на планирано лечение в страната по
клинични пътеки, с изключение на медицински изделия, помощни средства, съоръжения и
приспособления, осигурявани по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания“.
Съгласно чл. 7, ал. 1, т. 3а „Директорът на фонда предлага на Обществения съвет списъка
по чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „г“.
В изпълнение на горепосочените разпоредби от Правилника бе изпратено писмо до
директорите на всички лечебни заведения, с които понастоящем работи Фонда, относно
предоставяне на списъци с прилаганите медицински изделия при лечението на деца, които
бяха предоставени със съпроводително писмо като приложение от 265 стр. до министъра
на здравеопазването, проф. д-р Николай Петров, дмн и до заместник-министъра, д-р
Мирослав Ненков.
Във връзка с възникнали проблеми по повод финансирането на медицински
изделия, прилагани от лечебните заведения при липса на сключени договори по ЗОП,
ЦФЛД е информирал и потърсил нееднократно съдействие от Министерство на
здравеопазването (МЗ) с писма.
В отговор на тези писма, МЗ ни дава указания за „стриктно спазване на
разпоредбата на чл. 30а, ал. 1, т. 3 от Правилника, а именно: „при подаване на заявление за
подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 1, букви "г" и "д", с която се разпорежда наред с
представянето на изискуемите документи от ЛЗ и задължителното и представяне на
декларация от ръководителя на лечебното заведение, с която се удостоверява
осигуряването на уреда, медицинското изделие от аптеката на ЛЗ, на посочена доставна
цена, след сключен договор по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).
С оглед на предстоящите изменения и допълнения на ПДОРЦФЛД и с цел
осигуряването на най-висок стандарт на грижа за децата, ЦФЛД предлага списъка с
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медицински изделия по чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „г“ да не бъде изготвен от Фонда поради
следните причини:
-

изготвянето и утвърждаването на списъка изисква високо ниво на

медицинска компетентност в областите на прилаганите медицински изделия за деца, с
каквато администрацията на ЦФЛД по силата на ЗА, КДА и Наредбата по приложението
му, не разполага,
-

ЦФЛД не разполага с необходимия административен капацитет за

провеждането на цялостната процедура по изготвянето и утвърждаването на списъка
-

списъкът следва да се актуализира текущо, поради добавянето на нови и/или

отпадането на неприложими медицински изделия и уреди за индивидуална употреба,
което изисква отново високо ниво на компетентност в областите на прилагането им;
-

Общественият съвет няма компетентност (от общо 17 членове на

Обществения съвет само шестима

са с медицинско образование) за преценка на

съдържанието на такъв списък, за да може да го прилага в работата си.
Според нас, списъкът с необходимите медицински изделия следва да се предоставя,
респ. актуализира, ежегодно от медицински специалисти от ЛЗ, които прилагат същите.
Предлагаме същият да се и след предоставянето им, предлагаме МЗ да организира
експертна група от да бъде одобрен от експертна група в МЗ, съставена от специалисти в
областите на прилаганите медицински изделия, които да изготвят списъка, а впоследствие
да бъде предложен за утвърждаване от Министъра на здравеопазването.
В този списък следва да бъдат включени и посочените в чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „д“
високо-специализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба от
пациента в случаите, когато тяхната липса е причина за възможността да се извършва
адекватно лечение на плацента в Република България. В тази връзка ЦФЛД предлага
изготвянето на списък, който включва медицинските изделия и високо-специализирани
медицински апарати и уреди за индивидуална употреба. Предлагаме да се ползва опита на
ИАЛ и НЗОК относно процедурата по изготвянето, утвърждаването и актуализирането на
този списък.
Със Заповеди на директора на ЦФЛД бяха въведени правила за оказване на
съдействие на родителите при подаване на заявленията, както и за изготвяне на докладите
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на експертите на Фонда при подготовката на дневния ред на заседанията на Обществения
съвет.
Във връзка с изискванията за осигуряване на стриктно спазване на сроковете и реда
за процедиране на постъпилите в ЦФЛД заявления за организационно и финансово
подпомагане са предприети следните действия:
-

Издадени са заповеди на директора на ЦФЛД,

-

Провежда с ежедневен контрол за спазване на сроковете на постъпилите

заявления чрез информационната и деловодната система.
За спазване на сроковете и реда за процедиране на постъпилите в ЦФЛД заявления
за организационно и финансово подпомагане наред със засилване на капацитета на ЦФЛД,
ще бъде необходимо и доизграждането на информационната система на ЦФЛД.
Изискванията на чл. 30а, ал 1, т.

3, буква „в“ както и към медицинската

документация по чл. 30, ал 1 т. 4 и при подаване на заявления за подпомагане по чл. 3, ал.
1, т. 1, букви „г“ и „д“ от ПДОРЦФЛД се спазват стриктно, като на всяко лечебно
заведение се изпращат писма с подробно описание на необходимите документи, които
следва да бъдат представени за възстановяване на направени разходи за лечение на деца в
България, веднага след постъпването на заявлението за организационно и финансово
подпомагане.
През отчетния период администрацията на Фонда е приела, обработила и
представила

за разглеждане 292 заявления на Обществения съвет през първото

тримесечие (Табл. 1). Във връзка с постановените 293 решения е подготвила документите
за издаване на 82 формуляра S2 за лечение в рамките на ЕС, съгласно механизма за
координация на системите за социална сигурност и е издала 20 заповеди на директора на
ЦФЛД за отказ и 273 с положително решение за финансово и организационно
подпомагане. В сравнение с първото тримесечие този брой се запазва. 1

1

Не може да бъде направен сравнителен анализ с второто тримесечие на 2016 г. поради липса на данни за този период.
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Таблица № 1. Взети решения по заявления и финансирането им през второто тримесечие
на 2017 по месеци.
Месец

Брой
Заявления

Решения

Откази

Издадени S2

Април

86

113

9

21

Май

90

117

10

31

Юни

116

63

1

30

Общо за второ
тримесечие на 2017

292

293

20

82

Общо за първо
щестмесечие на 2017

611

605

63

157

Въведен е ред с провеждане на оперативни заседания на експертите за вземане на
важни решения и своевременно обсъждане на възникнали проблеми, свързани със
заявленията и преписките по тях.
Подобрена бе комуникацията, информирането и оказване на съдействие на
родителите, респ. заявителите чрез въвеждане приемно време и възможност за директни
консултации с директора и експертите на ЦФЛД, освен информацията и консултациите по
телефон и електронна поща.
Значително бе подобрена работата в областта на връзките с обществеността и
представянето на резултатите от дейността на ЦФЛД.
Започнаха преговорите с Лечебните заведения-консултативни звена на ЦФЛД и
бяха сключени първите рамкови договори за съвместна дейност.
Разпоредбите на Закона за обществените поръчки са спазени стриктно, като след
изтичане на обхвата на обществената поръчка, по която са закупувани самолетни билети
през 2016 година, е създадена организация и е подготвена тръжна документация за
стартиране на процедура по избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„Резервиране и доставка на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и на ваучери
за хотелско настаняване“. Процедурата е разкрита с Решение № 4674/21.12.2016 на
Директора на ЦФЛД. Със Заповед № 10/26.01.2017 е назначена Комисия, която да проведе
процедурата за възлагане на обществената поръчка. Резултатите от проведената открита
процедура за възлагане на обществена поръчка са обявени с Решение 4674-6/28.02.2017 и
Решение № 4674-10/17.03.2017. В законоустановения срок един от участниците в
откритата процедура – България еър АД, обжалва решенията на Директора на ЦФЛД и
въпросът е отнесен към Комисията за защита на конкуренцията. С Решение изх. № УВР8

388/261/06.06.2017 Комисията за защита на конкуренцията отменя решение №
4674/20/17.03.2017 като незаконосъобразно и връща преписката на възложителя за
продължаване на процедурата от етап проверка на съответствието на участниците по
критерий за подбор съобразно изискванията на закона.
Понастоящем ЦФЛД изпълнява решението на Комисията за защита на
конкуренцията в случай, като същевременно след доклад на Директора на ЦФЛД до
министъра на здравеопазването, ЦФЛД беше включен чрез МЗ в процедурата на рамковия
договор за доставка на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, която се
осъществява понастоящем.
2. Дейност на Обществения съвет
Съгласно чл. 18 от Правилника, дейността на директора на ЦФЛД се подпомага от
Обществен съвет. Съставът, функциите, правомощията му и условията за взимане на
решения се определят в Раздел IV на Глава Трета от ПДОРЦФЛД. Съставът му е
определен с Решение 886 на МС от 20.10.2016 г. ОС се състои от 17 редовни члена, вкл. и
един редовен председател, както и от резервен председател и 16 резервни члена.
Общественият съвет е определен като консултативен орган в Чл. 24 от Правилника, като
същевременно в Чл. 27 му се вменяват дейностите по вземането на решенията по
постъпилите заявления, анализиране на дейността на фонда, изработване, актуализиране и
оповестяване правила за

набиране и разходване на финансовите средства за

осъществяване дейността на фонда, т.е. действащата уредба определя ОС като решаващ
орган по отношение на целесъобразността и основателността на диагностиката и
лечението на деца в чужбина и в България. Същевременно Общественият съвет следва да
постановява решения при строго съобразяване с медицинската експертиза, съдържаща се в
докладите на външните експерти по чл. 28 от ПДОРЦФЛД и на консултативните звена
(лечебни заведения) по чл. 29а от ПДОРЦФЛД. Решенията на ОС са обвързващи за
директора на ЦФЛД, който издава заповедите за организационно и финансово
подпомагане в съответствие с тях, т.е. оперативната самостоятелност на Директора на
ЦФЛД е законово ограничена. Той действа в качеството си на административен орган, но
няма правото, дори и при констатирана незаконосъобразност или непълнота на Решението
на Обществения съвет, да постанови друго.
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Заседанията се провеждаха при спазване на правилата за необходимия кворум, както и
за вземане на решенията с минимум 8 гласа.
През изминалия отчетен период са проведени 5 заседания на Обществения съвет, като
по 11 заявления решенията са взети в резултат от електронно гласуване поради условия
на спешност. За тримесечието са взети общо 293 решения на редовни и извънредни
заседания на ОС.
Броят на постановените откази за отпускане на организационно и финансово
подпомагане по подадените заявления през вторите три месеца на 2017 г. е 20. Същите са
постановени при съобразяване с медицинската експертиза, поради факта, че лечебните
и/или диагностични процедури могат да бъдат осъществени в Република България или
поради факта, че заявеното подпомагане попада извън

основанията за финансиране,

посочени в ПДОРЦФЛД.
През второто тримесечие на 2017 г., след решение на Обществения съвет в частта
относно поисканото лечение и доклад на директора на фонда, са издадени 82 формуляра
за лечение на деца в чужбина от НЗОК и МЗ след представена необходимата
документация, удостоверяваща необходимостта от провеждане на такова лечение.
Несъответствията и пропуските при вземане на решения от ОС водят до оспорване
на последващите заповеди на Директора на ЦФЛД по съдебен ред и съответно до решения
на съда, които не са в полза на Фонда и водят до заплащане на глоби и възстановяване на
разходи в немалки размери.
От страна на юридическия екип бе извършен цялостен преглед на наличните в
ЦФЛД съдебни досиета и всякаква друга информация за водени срещу ЦФЛД дела с цел
недопускане на нарушения на административно-производствените правила в процедурата
по постановяването на заповедите на Директора на ЦФЛД

3.

Правна дейност

С оглед на факта, че Фондът, като второстепенен разпоредител с бюджет, взема
решения относно разходването на обществен ресурс, необходим за лечение в чужбина на
най-уязвимата група от населението – българските деца – и то в случаи, при които
лечението не може да бъде осъществено в България, което предполага прецизно спазване
на дефинираните компетенции на органите на ЦФЛД и недвусмислена регламентация на
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дейностите на експертния и административен персонал към Фонда, правната дейност се
състои в:
o

Регулярно правно съдействие

по повод обслужване на цялостното

административно производство;
o

Обслужване на цялостния процес по издаването на заповедите за отпускане

на организационно и финансово подпомагане;
o

Текущ правен контрол по отношение на дейността, така например:

•

Извършен подробен анализ, с фактически и юридически констатации, на

всички заявления и прилежащите им административни преписки по повод извършено
финансиране на лекарствени продукти от 06.03.2017г. до 10.05.2017г.
o

Изготвяне на предложения (систематични юридически текстове и мотиви

към тях) за изменения и допълнения на Правилника за дейността и организация на работа
на Център „Фонд за лечение на деца“ (ПДОРЦФЛД) с оглед отстраняване на
констатираните в ежедневната правна дейност проблеми и несъответствия при
приложението на същия.
o

Изготвяне на решения и становища по Закона за достъп до обществена

информация;
o

Извършени са редица правни действия за постигане на законосъобразност,

етика, обективност, прозрачност и максимална своевременност в дейността на ЦФЛД;
o

Извършва се текущ правен анализ на възникналите проблеми при и по повод

дейността на ЦФЛД и приложението на нормативната уредба с цел тяхното разрешаване,
респ. с цел формулиране на предложения за промяна на нормативната уредба;
o

С цел обезпечаване на законосъобразността на дейността на ЦФЛД са

изготвени и подробни административно-правни процедури за всяко действие на
администрацията на ЦФЛД.

4.

Дейност на външните експерти

Със Заповед 151/16.12.2016 на Директора на ЦФЛД, съгласувана с Министъра на
здравеопазването е определен списък с външни експерти, които да подпомагат дейността
на ЦФЛД. В него са включени 128 експерти от всички специалности в областта на
детските болести, вкл. националните консултанти, председателите на научните дружества
по съответните медицински специалности и други медицински специалисти с
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компетентност и опит в работата с деца, предложени от националните консултанти,
председателите на научните дружества или ректорите на медицинските университети.
Външните експерти разглеждат възложените им заявления за подпомагане и
изразяват становища по тяхната основателност. Включването на експерт в списъка,
утвърден от министъра на здравеопазването става след сключване на едногодишен
граждански договор между всеки експерт и директора на Фонда. За отчетния период са
изготвени 413 експертизи от външните експерти към Фонда.
До момента има сключени договори само с 24 външни експерти. Голяма част от
утвърдените в списъка експерти отказват изготвянето на експертизите поради голямото
натоварване, кратките срокове за изготвяне на експертизите (7 дни) и неадекватното
заплащане за изготвяне на експертизите (30 лева). Заварената ситуация показва
неиздължени плащания към външните експерти след 01.09.2016 г. до момента поради
факта, че по-голямата част от тях не са сключили договори с Фонда, не желаят да го
направят или пък отказват да бъдат външни експерти, независимо от включването им в
списъка, утвърден от министъра на здравеопазването. Причините за това виждат в
бюрократичната процедура за утвърждаването им като външни експерти, голямото им
натоварване, незачитане на становищата им относно възможностите за лечение на децата
в България, както и просроченото им с месеци заплащане.
Тази ситуация затруднява много изпълнението на сроковете за обработката на
заявленията и води до забавяне на лечението на децата, още повече, че в някои
медицински специалности липсват външни експерти, поради отказите им да изготвят
експертизи.
С цел оптимизиране на сроковете и дейността по изготвяне и предоставяне на
външните експертизи, по инициатива на ЦФЛД за първи път на 27.04.2017 в София бе
проведена среща с външните експерти към ЦФЛД с участието на ресорния заместникминистър на здравеопазването, директора, експертите и юристите на Фонда.
В следствие на проведената дискусия и анализа от нея, бяха предприети следните
действия:
-

Актуализирано бе съдържанието на договорите с външните експерти.

Поради изразеното от външните експерти към ЦФЛД несъгласие с вменената им по
договор отговорност и в изпълнение на чл. 28, ал. 8 от Правилника за дейността и
организацията на работа в Център “Фонд за лечение на деца“, бе изготвен и предоставен
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за утвърждаване от министъра на здравеопазването

образец на Договор, в който е

заличена клаузата, включваща пълна имуществена отговорност на изпълнителя по
отношение на всички вреди, възникнали за възложителя във връзка с изпълнението
предмета на Договора. Независимо от отпадането на посочената клауза, такава
отговорност се носи по силата на общото гражданско законодателство на Република
България,
-

Предложено бе и одобрено от министъра на здравеопазването увеличение

на заплащането на външните експерти на 50 лв. на експертиза
-

Обсъдена бе процедурата по сроковете и получаването на експертизите,

-

Извършен бе анализ на предложенията на външните експерти, въз основа на

който бяха изготвени предложения за изменения в ПДОРЦФЛД.
Ефективният контрол по отношение на съдържанието на докладите на
външните експерти в съответствие с изискванията на чл. 34 от ПДОРЦФЛД се
осъществява от:
-

водещия експерт, отговорен за администрирането на съответното заявление за
организационно и финансово подпомагане;

-

юриста на Фонда;

-

директора на ЦФЛД.

Становище на ЦФЛД: Необходимо е актуализиране на цялата процедура по
сключване на договори, заплащане, изпращане и обработване на получените документи от
страна на външните експерти и оформяне на вътрешни правила на ЦФЛД за дейността на
външните експерти и контрола на извършваните от тях експертизи. За извършването на
пълния анализ и за текущото поддържане на дейностите, свързани с външните експерти, е
необходимо увеличаване на капацитета на ЦФЛД.
II. Статистически данни, организационно и финансово подпомагане
През отчетния период е реализирано финансирането и организационното
подпомагане на 181 деца в България и 91 за чужбина.(Фиг.1).
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Разпределението на децата, лекувани в чужбина през второто тримесечие показва,
че е най-голям броят на децата, получили организационно и финансово подпомагане за
диагностични и лечебни процедури, както и контролни прегледи във ФРГ, следвани от
броя на децата в Австрия, Франция, Великобритания и Швейцария (Табл. 2.)
За първото полугодие на 2017 г. е реализирано финансирането и организационното
подпомагане на общо 541 деца – 371 в България и 170 за чужбина.
Таблица № 2. Разпределение по страни на децата, лекувани
второто тримесечие 2017г.
Страна

ЕС и
ЕАСТ

Други
страни

Брой заповеди за
лечение на деца

Австрия

9

Белгия

2

Великобритания

6

ФРГ

в чужбина през

48

Италия

5

Люксембург

1

Франция

8

Швеция

1

Швейцария

6

САЩ

1

Турция

4
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III.

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ВЪВ ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ ЗА ВТОРОТО

ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017
Приходите на ЦФЛД за второто тримесечие на 2017 г. са в размер на 3 375 654 от
които:
1.

Държавна субсидия в размер на 3 298 301 лева (6 267 264 лева за полугодието)

2.

Дарения в размер на 71 703.00 лева.

3.

Глоби, санкции и наказателни лихви, наложени по чл.45 а от Закона за закрила

на детето и други неданъчни приходи - общо в размер на 5 650.00 лева.
Разходите за отчитаното тримесечие на 2017 г. организационно и финансово
подпомагане са в размер на 3 201 477 лeва, а за първото полугодие на 2017 г. –
5 476 549.67 лева (таблица № 3).
Таблица № 3. Разпределение на разходите за организационно и финансово
подпомагане - второ тримесечие и първо полугодие на 2017 г.
Разходи по дейности
Април – Юни/ Януари – Юни/
лева
лева
Лечение в България
1 074 183
2 120 358
Лечение в чужбина
2 127 294
3 629 101
Общо средства за лечение
3 201 477
5 749 459
Разходите за издръжка на ЦФЛД за отчетния период са в размер на 3 320 931
(5 995 128 – лева за полугодието), в т.ч.:
1. Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и извънтрудови
правоотношения в размер на 67 752 лева;
2. Задължителни осигурителни вноски от работодателя в размер на 13 926 лева;
3. Текуща издръжка в размер на 36 167 лева.

IV.

Заключение и насоки за дейността на ЦФЛД до края на 2017
В цялостната си дейност през второто тримесечие на 2017 г.

ръководството и администрацията на ЦФЛД положиха усилия в процеса на преодоляване
на констатираните нередности в Доклада на Инспектората на Министерството на
здравеопазването от 05.12.2016 г. За окончателното им отстраняване са необходими
изменения и допълнения в ПДОРЦФЛД, увеличаване на числения състав и укрепване на
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капацитета на Фонда, както и продължаване на конструктивното сътрудничество с
дирекция „Медицински дейности“ и останалите дирекции от МЗ.
ЦФЛД си поставя за цел до края на 2017 година:
•

Съвместно с работната група към Министерство на здравеопазването

да извърши промяна да предприеме действия за влизане в сила на изменения и
допълнения в Правилникa за дейността и организацията на работа на ЦФЛД в насока към
включване на изрични изисквания и отговорности на Обществения съвет и на
администрацията на ЦФЛД с цел недопускане на административни и правни
несъответствия, конкретизация на дейностите и техните изпълнители и условията, при
които се отпуска държавна финансова субсидия за лечение на деца, както в България, така
и чужбина;
•

Да се засили административния капацитет на Фонда, предвид

непрекъснатото нарастване на броя на децата, желаещи да бъдат организационно и
финансово подпомогнати за лечение и произтичащото увеличаване на обема на
извършваните дейности;
•

Да

изготви и въведе съответните административни принципи и

правила за правно основание за редица от осъществяваните плащания по отношение на
транспорт и престой, спазване на сроковете и процедурите за финансово и
организационно подпомагане, поставяне на ясни и недвусмислени критерии за
постановяването на откази;
•

Да се създаде работна група за изготвяне списък на медицинските

изделия, които следва да бъдат финансирани от Фонда, включваща представители на
институциите с компетентност в тази област;
•

Да актуализира списъка с външни експерти и да предложи ясни и

небюрократични условия за изготвяне на експертизите с цел оптимизиране на сроковете
за вземане на решения по заявленията;
•

Да се разшири дейността на ЦФЛД в посока връзки с обществеността

и медийна политика,

като се акцентира на изграждане на положителен образ на

институцията въз основа на дейността й;
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•

Да приключи процедурата по провеждане на открита процедура и да

бъде излъчен изпълнител на поръчката с предмет: резервиране и доставка на самолетни
билети за превоз на пътници и багаж и на ваучери за хотелско настаняване;
Ефективното функциониране на Фонда ще намери положителен отзвук сред
обществеността и ще допринесе за утвърждаването на държавната политика в областта на
детското здравеопазване.
Д-р Тинка Троева
Директор на Център „Фонда за лечение на деца“

София, юли 2017 г.
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