Проект
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ............................................................... 2011г.
за закриване на Център „Фонд за трансплантация”
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Закрива Център „Фонд за трансплантация”.
(2) Трудовите правоотношения със служителите от Център „Фонд за
трансплантация” се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от
Кодекса на труда.
(3) Функциите, активите, пасивите, архивът, както и другите права и
задължения на Център „Фонд за трансплантация”, свързани с трансплантация на
български граждани на възраст до 18 годишна възраст извън Република
България, се поемат от Център „Фонд за лечение на деца”.
(4) Извън случаите по ал. 3, функциите, активите, пасивите, архивът,
както и другите права и задължения на Център „Фонд за трансплантация” се
поемат от Министерството на здравеопазването.
Чл. 2. (1) За преминаването на активите, пасивите, архивът, както и
другите права и задължения на Център „Фонд за трансплантация”, в срок до два
месеца от влизане в сила на постановлението, се съставя предавателноприемателен протокол от предавателно-приемателна комисия.
(2) Комисията по ал. 1 извършва всички дейности, свързани със
закриването на Център „Фонд за трансплантация”.
(3) Съставът на комисията и нейните задачи се определят със заповед
на министъра на здравеопазването.
Чл. 3. Разходите по закриване на Център „Фонд за трансплантация”,
включително за обезщетенията по Кодекса на труда, са за сметка на
Министерството на здравеопазването.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПРЕДБИ
§ 1. В Постановление № 280 на Министерския съвет от 2004 г. за
създаване на Център "Фонд за лечение на деца" (обн. ДВ, бр.96 от 2004г., изм.
ДВ, бр.28 от 2006г. и бр.27 от 2010г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 се създават букви „е” и „ж”:
„е) трансплантация на органи и хемопоетични стволови клетки при
малигнени хематологични заболявания, както и при някои тежко протичащи
бенигнени заболявания и при утвърдени нехематологични заболявания, когато
тя не може да бъде извършена своевременно в Република България;
ж) лечение в страната, свързано със заболяването, налагащо
съответната трансплантацията, когато тя е разрешена по реда на това
постановление.”

аб) в т. 2 след думите „лечебни процедури” се добавя „и
трансплантации”;
б) в ал. 3 думите „буква "а" се заменят с „букви „а” и „е”.
в) в ал. 5 думите „бюджета на фонда за съответната година” се
заменят с „по бюджетната сметка на фонда за съответната година, утвърдена от
министъра на здравеопазването”.
2. Членове 3 и 4 се изменят така:
„Чл. 3. Приходите на фонда се формират от следните източници чрез
бюджета на Министерството на здравеопазването:
1. субсидия от държавния бюджет;
2. дарения и помощи;
3. други приходи, предвидени в нормативен акт.
Чл. 4. (1) Средствата по чл. 3 се разходват за осъществяване на
дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 3.
(2) Издръжката на фонда се осигурява от субсидията по чл. 3, т. 1 като
размерът на разходите за съответната година се определя в бюджетната сметка
на фонда.”
3. В чл. 5 числото „5” се заменя със „7”.
4. В чл. 7:
а) в ал. 1 числото „13” се заменя със „17”.
б) в ал. 2 след думите „четирима изтъкнати медицински специалисти”
се заменят с „шестима изтъкнати медицински специалисти, двама от които в
областта на трансплантацията”, а след думата „дарителството” се добавя „двама
представители на представителни организации за защита правата на
пациентите”.
§ 2. В Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за
приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
(обн. ДВ, бр.88 от 2009г., изм. ДВ, бр.98 от 2009г., бр.27 и 64 от 2010г., изм. ДВ.
бр.2, 5 и 15 от 2011г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2, т. 8 се отменя.
2. В приложението към чл. 2, ал. 2, т. 9 и ал. 3:
а) на ред № 6, в колона „численост на персонала” числото „5” се
заменя със „7”.
б) ред № 8 се заличава.
§ 3. В чл. 29 от Устройствения правилник на Министерството на
здравеопазването, приет с Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009
г. (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г. бр. 55 от 2010 г. и бр.
5 от 2011г.), се правят следните изменения:
1.Създава се нова т. 27:
„27. координира дейността по организационно и финансово
подпомагане на български граждани над 18 години за трансплантация извън
Република България на органи и хемопоетични стволови клетки при малигнени
хематологични заболявания, както и при някои тежко протичащи бенигнени
заболявания и при утвърдени нехематологични заболявания, когато тя не може
да бъде извършена своевременно в страната”.
2.Създава се т. 27а:
„27а. организира дейността по осигуряване на лечение в страната на
български граждани, одобрени за трансплантация по т. 27, когато то е свързано
със заболяването, налагащо съответната трансплантация и не се финансира с
други публични средства”.

§ 4. (1) До приключване на работата на комисията по чл. 2 Център
"Фонд за трансплантация" продължава досегашната си дейност.
(2) Решенията на Обществения съвет към Център "Фонд за
трансплантация", взети до изтичане на срока по ал. 1, запазват своето действие и
се изпълняват от структурите, към които преминават съответните функции.
§ 5. В срок до два месеца от влизане в сила на постановлението
министърът на здравеопазването да внесе в Министерския съвет предложение за
допълване на състава на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на
деца”.
§ 6. Постановлението се приема на основание чл. 35 от Закона за
администрацията.
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