
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. 

за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Шумен 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 
П О С Т А Н О В И :  

Чл. 1. Закрива Дома за медико-социални грижи за деца – Шумен, считано от 10 декември 2015 г. 
Чл. 2. Министърът на здравеопазването да определи състава на ликвидационната комисия и да 

сключи договор с членовете й до 30 декември 2015 г. 
Чл. 3. Ликвидационната комисия да извърши всички действия по ликвидация на лечебното 

заведение по чл. 1 до 30 юни 2016 г. 
Чл. 4. Трудовите правоотношения на работещите в лечебното заведение по чл. 1 да се уредят 

съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. 
Чл. 5. (1) Разходите за ликвидацията на лечебното заведение по чл. 1, включително за 

обезщетенията по Кодекса на труда, да се изплатят от бюджета на Министерството на 
здравеопазването. 

(2) Активите, пасивите, както и другите права и задължения на закрития Дом за медико-социални 

грижи за деца – Шумен, да се поемат от Министерството на здравеопазването. 
(3) Документите от архива на закритото лечебно заведение, с изключение на документите, 

предадени от ликвидационната комисия на съответните регионален държавен архив и териториално 
поделение на Националния осигурителен институт, да се предадат за съхранение до изтичане на 
определените им за това срокове на съответната регионална здравна инспекция. 

Чл. 6. Със сумата на неусвоените разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 
2015 г. за Дома за медико-социални грижи за деца – Шумен, при необходимост през 2015 г. чрез 
централния бюджет да се осигури финансиране на социални услуги за деца по реда на чл. 43, ал. 2 
от Закона за публичните финанси. 

Чл. 7. (1) Със сумата по чл. 6 да се намалят разходите по политика „Диагностика и лечение“, 
бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение“ по бюджета на 
Министерството на здравеопазването за 2015 г. за сметка на намаление на бюджетното 

взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 
г. 

(2) Със сумата по чл. 6 да се намалят показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2015 г. 

Чл. 8. Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на 
Министерството на здравеопазването за 2015 г. и да уведоми министъра на финансите. 

Чл. 9. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет за 
2015 г. 

Заключителни разпоредби 

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и 
чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 
от Закона за лечебните заведения, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2000 г. 
(обн., ДВ, бр. 20 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2001 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 84 от 2007 г. и бр. 44 
от 2013 г.), и чл. 43, ал. 2 от Закона за публичните финанси. 

§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 2, т. 9 и ал. 3 от Постановление № 256 на Министерския съвет 
от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, 
бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и 64 от 2010 г., бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от 
2011 г., бр. 101 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 67 от 2013 г., бр. 24, 81 и 84 от 2014 г. и бр. 27, 47, 53, 60 
и 63 от 2015 г.), на ред с пореден № 20, в колона „Численост на персонала“ числото „1426“ се заменя 
с „1401“. 

§ 3. В чл. 5 от Постановление № 176 на Министерския съвет от 2015 г. за закриване на Дома за 
медико-социални грижи за деца – Ветрен, община Септември, и на Дома за медико-социални грижи 
за деца – Разград, (ДВ, бр. 53 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 думата „архивът“ и запетаята след нея се заличават. 
2. Създава се ал. 3: 
„(3) Документите от архива на закритите лечебни заведения, с изключение на документите, 

предадени от ликвидационните комисии на съответните регионални държавни архиви и териториални 
поделения на Националния осигурителен институт, да се предадат за съхранение до изтичане на 
определените им за това срокове на съответните регионални здравни инспекции.“ 

§ 4. В чл. 5 от Постановление № 208 на Министерския съвет от 2015 г. за закриване на домове за 
медико-социални грижи за деца (ДВ, бр. 63 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 думата „архивът“ и запетаята след нея се заличават. 
2. Създава се ал. 3: 
„(3) Документите от архива на закритите лечебни заведения, с изключение на документите, 

предадени от ликвидационните комисии на съответните регионални държавни архиви и териториални 
поделения на Националния осигурителен институт, да се предадат за съхранение до изтичане на 
определените им за това срокове на съответните регионални здравни инспекции.“ 

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. 

Министър-председател: Бойко Борисов 



За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков 

 


