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ВХ. № 354-01-38 / 30.05.2003 г.        						        Проект!



ЗАКОН
 ЗА ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗДРАВЕ”



ГЛАВА ПЪРВА

Чл. 1. Държавният фонд “Здраве”, наричан по-нататък “фонда” е самостоятелно юридическо лице със седалище гр. София.

Чл. 2. Фондът има за цел да подпомага физически лица - български граждани, с постоянно местожителство в Република България, както и въвеждане на нови медицински практики, обучение  на български специалисти и привличане на чужди специалисти за трансплантации.

Чл. 3. Държавният  фонд  “Здраве”  гарантира  изпълнението   на волята на вносителите и дарителите.



ГЛАВА ВТОРА

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. /1/ Дейността на фонда се осъществява чрез централно управление.
	      /2/ Централното управление на фонда се състои от органи на управление и администрация.

Чл. 5. Органи на управление на фонда са Управителният съвет и изпълнителния директор.

Чл. 6. /1/ Управителен съвет на фонда се състои  от 5 члена, в това число председател, които са:
		Председател – зам. министър на здравеопазването
Членове – 1 представител на МЗ от Националния център за управление на трансплантациите “Бултрансплант”
			          1 представител на МТСП
			          1 представител на Лекарския съюз
1 представител  на   Българска   асоциация  за       закрила на пациентите
	     /2/ Председателят се определя от Министерски съвет по предложение на Министъра на здравеопазването, а  Членовете на УС се посочват от ведомствата упоменати в чл.6, ал. 1 като се утвърждават от МС.
	    /3/  Мандатът на Управителния съвет е 4 години.
	    /4/  Членовете на УС се освобождават предсрочно:
1. По тяхна писмена молба, отправена до предесдателя на УС.
2. При влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер.
3. Когато са били членове на управителни или контролни органи на юридически лица, които са обявени в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
4. При трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца.
5. Когато са причинили виновно имуществена вреда на фонда.
6. При смърт.
 /5/ При предсрочно освобождаване на член на УС в едномесечен срок от настъпване на събитието съответното ведомство посочва на негово място нов член до края на мандата на освободения член.
     	   /6/ Членовете на УС отговарят солидарно за вреди, които са причинили виновно на фонда.

Чл. 7. /1/  Правомощия на Управителният съвет:
 1.  Управлява и се разпорежда със средствата от фонда.
 		 2. Приема дарения и завещания или отказва такива, когато са направени с неприемливи условия или в противоречие с целите на фонда.
 		3. Взема решение за постъпили дарения, когато дарителската воля е станала неосъществима.
 		4. Приема годишния бюджет на фонда.
 		5. Приема годишен отчет за дейността на фонда и го изпраща на МС и на Сметната палата.
 		6. Определя   член  на  УС,  който   при   обективна невъзможност на изпълнителния директор, продължава до 6 месеца да изпълнява правомощията по чл. 10 /1/.
            /2/ Управителният съвет приема правилник за организацията и дейността на фонда.
            /3/ Членовете на УС участват в него безвъзмездно.
Чл.8.  /1/ Управителният съвет провежда заседание най-малко един път в месеца.
	    /2/ Управителният съвет се свиква на заседание от изпълнителния директор. Председателят на УС има право да свиква заседание по своя инициатива, или по инициатива на минимум трима от членовете му.
	    /3/ Заседанията на управителния съвет са редовни, когато присъстват най-малко две трети от членовете му.
 /4/ Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от най-малко 3 гласа.

Чл.9. Председателят на Управителния съвет:
1. Одобрява предложения от изпълнителния директор дневен ред за заседанията на УС.
2. Председателства заседанията на УС.
3. Посочва член на УС да председателства заседанието в случай на отсъствие на председателя.
4.Сключва договор за управление с изпълнителния директор.
5. Командирова членове на УС в чужбина въз основа на решение на УС.

Чл.10. Изпълнителният директор:
	     /1/ Правомощия на изпълнителния директор
1.Представлява фонда лично или чрез изрично упълномощено от него длъжностно лице.
2.Организира дейността на фонда и осъществява оперативното му ръководство.
3.Организира провеждането на заседания на УС.
4.Осигурява изпълнението на решенията на УС.
5.Изготвя проекта за годишния план за работа на фонда и го представя за одобрение от УС.
6.Изготвя и внася за разглеждане от УС годишния бюджет на фонда.
7.Разработва и предлага за одобрение от УС структурата на фонда.
8.Изготвя и внася за разглеждане от УС годишния отчет за дейността на фонда.
9.Публикува информация в централен ежедневник за годишния отчет на дейността на фонда, както и мястото, времето и начина за запознаване с него.
10.Утвърждава щатното разписание на служителите на фонда.

11.Сключва и прекратява трудовите договори на служителите от администрацията на фонда, които са не повече от 5 човека.
		   /2/ Изпълнителният директор се назначава от МС по предложение на Министъра на здравеопазването.
		   /3/ Изпълнителният директор е със статут на държавен служител.
   /4/ Изпълнителният директор получава възнаграждение определено от УС на фонда.



ГЛАВА ТРЕТА

ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 11. Фондът се образува:
		
/1/ От задължителни вноски 
1.На дееспособни физически лица в трудовоправни отношения, които се определят в размер на 1.00 (един) лев за всяко тримесечие.
2.На пенсионерите без тези пенсионирани по болест, които се определят в размер на 0.50 (петдесет) стотинки за всяко тримесечие.
3.На работещите пенсионери задължителната вноска   на тримесечие се прави само върху работната им заплата по трудово правоотношение.
/2/ От дарения и завещания в полза на фонда от физически и юридически лица, като същите се освобождават от всички данъчни тежести.
/3/ От приходи от благотворителни акции и кампании за набиране на средства.

Чл.12. Вноските по чл.12, ал.1 се внасят 4 пъти в годината (до 10-то число на последващия след тримесечието месец) в сметка на фонда , както следва:
	по т.1. и т.3. се внасят от работодателите

по т.2. се внасят от НОИ





ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИЗДРЪЖКА НА ФОНДА


Чл. 13. За издръжка на фонда  се ползват средства от:
	     /1/ Постъпленията във фонда, съгласно утвърдения бюджет на фонда.
     /2/ Приходи от управлението като постъпления от лихви, реализирани приходи от държавни ценни книжа, дивиденти и ликвидационни дялове.
     /3/ Отчисления върху постъпили дарения в съответствие с волята на дарителя.

Чл. 14. Набраните във фонда средства се разходват само според нуждите и целите на фонда.

Чл. 15. Фондът не разпределя печалба.

ГЛАВА ПЕТА

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ФОНДА


Чл. 16. Средства от фонда се предоставят на физически лица  с доказани тежки заболявания, при които се налага  лечение извън страната, утвърдени от УС на фонда, съгласувано с главния републикански консултант по съответното заболяване. Средствата се превеждат по банков път на посочено от фонда лечебно заведение в чужбина.

Чл. 17. При установена неблагоприятна прогноза и изход на лечението, удостоверена на място в съответното лечебно заведение, останалите средства се връщат обратно във фонда.

Чл. 18. Средства на фонда могат да се предоставят за обучение на български специалисти, привличане на чужди специалисти, създаване и оборудване на клиники за трансплантации.

Чл. 19. Условията за предоставяне на средства от фонда се определят в Правилника за приложение на Закона.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Фондът е собственик на средствата придобити от вноски на физическите лица, дарители, завещания, благотворителни акции и кампании.
§ 2. В тримесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет избира председателя и изпълнителния директор на фонда  и утвърждава състава на  УС, съгл. чл.6 /2/ и чл. 10 /2/.
§ 3. Изпълнението на закона се възлага на МС. 
§ 4. Правилникът  за  приложение  на закона  се  предлага  от изпълнителния директор на фонда, като се одобрява от УС на фонда и МС.


Законът е приет от ХХХІХ-то Народно събрание на .............2003 г. и е подпечатан с държавния печат на Република България.





МОТИВИ

към проекта на 
Закон за Държавен фонд “Здраве”



Основната цел, за да бъде внесен в 39-то Народно събрание Закон за Държавен фонд “Здраве” е да се подпомогнат физически лица – български граждани, с постоянно местожителство в Република България – основно деца, нуждаещи се от трансплантации и лечение в чужбина поради невъзможността да бъдат излекувани в страната ни.

Със създаването на Държавния фонд “Здраве” се цели още финансирането за въвеждане на нови медицински практики, обучение на български специалисти и привличане на чужди специалисти за трансплантации. 

Идеята е държавата и българското общество да поемат солидарна отговорност за живота на тези, на които българската медицина не може да помогне. 

Така ще се спре недостойната “просия” за живота на децата и близките ни!

За степента на развитие на едно съвременно общество се съди по отношението към децата, болните и инвалидите. За това в развитите страни е изградена стройна система за подпомагане на хората в затруднено здравно и социално положение. Системата за подпомагане включва множество юридически, граждански и благотворителни инициативи и организации, които в своята симбиоза дават добри резултати.

В Република България множеството от необходимите медицински звена в областта на трансплантациите все още не са заработили в единен ритъм главно поради липсата на средства. За подпомагане на хора, жизнено нуждаещи се от скъпо струващо лечение в чужбина се разчита главно на граждански инициативи.

Съвременните отговорни законодатели са длъжни да вземат съответните мерки за намиране на изход от създалото се положение. В този смисъл решение дава Закона за Държавен фонд “Здраве”, който според нас би решил не само днешните проблеми, но би съдействал за развитието на съвременната медицина в Република България и в бъдеще.



 Мотивите за това са следните:
	-Финансовата невъзможност на здравната каса и на Министерство на здравеопазването да поеме разходите на скъпо струващо лечение в чужбина.
	-Невъзможността да се извършват тези операции все още в Република България.
	-Неуредена юридическа база за донорството на органи за трансплантация.
	-Възможност на новосъздадения фонд да финансира медицински заведения в Република България за развитие на високо специализирани медицински технологии.

Законът за Държавен фонд “Здраве” ще осигури:
		- Набирането на средства във фонд.
- Целесъобразното и законосъобразното им разходване.
-Да подпомогне деца или лица нуждаещи се от  трансплантация, която се явява жизненоважна и животоспасяваща
-Да укрепи солидарността и взаимопомощта в обществото
-Да осигури прозрачност  при набирането и разходването на средствата необходими за това скъпоструващо лечение
-Да запълни една празнина в законодателството, което не регламентира реда за осигуряване на средства за трансплантации и  скъпоструващо лечение в чужбина.

Законът предвижда:
-Набирането на средства за трансплантации и скъпоструващо лечение в чужбина да бъде организирано от държавата, като отпадне необходимостта от набирането на средства по улици и площади, по обяви и на ръка. 
-Средствата за трансплантации и скъпоструващо лечение да станат задължение и отговорност на обществото в името на бъдещето.
-Нуждаещите се от лечение да получат такова, без да бъде унижавано личното им достойнство.
-Да бъдат защитени в най-висша степен интересите на гражданите и държавата.
-Да бъдат ограничени до минимум възможностите за злоупотреба и лично облагодетелстване на отделни недобронамерени лица.

Обстоятелството, че в Управителния съвет на фонда участват трима държавни служители, преставители на Министерство на здравеопазването и на МТСП гарантират интересите на държавата, а участието на представители на Лекарския съюз и на Българската асоциация за закрила на пациентите гарантират и интересите на тези две заинтересовани страни. В цялост така предвидения състав на Управителния съвет гарантира интересите на цялото общество.

Начинът на събиране на средства за фонда изключва възможността тези средства да не бъдат използвани по предназначението си.

 Законът за Държавен фонд “Здраве” продължава съществуващата в Република България традиция за общественото подпомагане, която е била заложена в миналото с отменените Наредба-закон за подпомагане на пострадалите от войните, Закон за снабдяване на бездомниците пострадали от войните с икономически жилища, Закон за обществени грижи за слепи, глухонеми, морално паднали лица, бавноразвиващи се и морално застрашени деца и юноши, Наредба – закон за обществено подпомагане и други.

Всеки живот е уникален, всеки живот е ценен във време на демографски срив и социална невъзможност на болните и семействата им да заплащат скъпоплатените медицински услуги в чужбина.

Законът за Държавен фонд “Здраве” ще помогне за разрешаването на тези проблеми.





30 май 2003г. 				Весела Драганова, Адриана Брънчева, 						Марина Василева (ПГ на НДСВ)

