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ДО 
МАЯ МАНОЛОВА 
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
КОПИЕ ДО 
БОЙКО БОРИСОВ 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 
 
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ 
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
 
ПРОФ. ВЛАДИМИР ПИЛОСОФ 
ДИРЕКТОР НА ФОНДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 
ДЕЦА 

 
 
Относно: Сигнал за проверка на работата на Фонда за лечение на деца и изразяване на 
становище дали приетите на 24 август 2016 г. от МС промени в Правилника за дейността на 
Фонда гарантират правата на децата и защитават техните най-добри интереси в 
съответствие с Конвенцията за правата на детето и чл.3, ал. 3 от Закона за закрила на 
детето. 
 
Уважаема г-жо Манолова, 
 
Като обединение на 137 неправителствени организации, работещи за гарантиране и закрила на 
правата на децата в България, се обръщаме към Вас като Омбудсман на Р България, който по силата 
на чл.19, ал.1, т. 9 от Закона за Омбудсмана отговаря и за защитата на правата на децата в страната.  
 
Изключително сме обезпокоени от вълната от оставки на знакови за дейността на Обществения 
съвет към Фонда за лечение на деца личности и представители на различни заинтересовани страни 
като националния консултант по детска нефрология доц. Анелия Буева, журналиста Милена 
Златкова, Десислава Хурмузова от инициативата „Спаси, дари на..“ и Красимира Величкова от 
Български дарителски форум.  
 
Сред основните мотиви, посочени от напусналите участници, са че Общественият съвет на ЦФЛД не 
изпълнява основната си функция, а именно – да гарантира правата и интересите на нуждаещите се 
от лечение деца.  
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В тази връзка и по силата на чл. 2 от Закона за Омбудсмана1 и измененията в чл. 19, ал. (1),т .92, се 
обръщаме към Вас официално с молба за предприемане на проверка на дейността на Фонда и 
приетите от МС промени в Правилника за дейността му на 24 август и за становище дали тези 
промени гарантират правата и интересите на децата, които се нуждаят от лечение. 
 
През юли тази година Национална мрежа за децата се присъедини към изразените от редица 
родители, родителски и граждански организации притеснения относно подготвяните промени в 
правилника на Фонда за лечение на деца и призова Министерство на здравеопазването ясно да 
изрази позиция дали целта е „гарантиране на достъпа на българските деца до навременна 
диагностика и лечение в страната и чужбина“, както бе посочено в мотивите към предложенията, 
или основната цел бе спестяване на средства от лечение в чужбина чрез стесняване на външната 
експертиза и възможностите за забавяния, които ще рефлектират най-вече върху децата и техните 
семейства.  
 
Опасяваме се, че спорните промени, приети без широка обществена дискусия с участие на 
родителски и граждански организации, както и яснота за данните, фактите и аргументите, които 
стоят зад тях, не само не водят до подобрение на работата на Фонда в полза на нуждаещите се от 
лечение деца, а напротив, нарушават техните права и интереси. 
 
В ролята Ви на Омбудсман на Р България и като човек, декларирал, че правата на децата са негов 
приоритет през годината, Ви призоваваме да предприемете спешна проверка на дейността на 
Фонда, работата на Обществения съвет и въздействието на приетите промени върху децата.  
 
С уважение, 
 
Георги Богданов 
Изпълнителен директор 
Национална мрежа за децата 
 

                                                           
1 Чл. 2. Омбудсманът се застъпва с предвидените в този закон средства, когато с действие или бездействие се 
засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните 
администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги. 
2 (нова - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 11.05.2012 г.) защитава правата на децата с предвидените в този закон 
средства; 


