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ДОКЛАД 

от  

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ - 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Дома за 

медико-социални грижи за деца - Златица 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация, във връзка с чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, 

внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на Постановление за закриване на 

Дома за медико-социални грижи за деца – Златица.  



Домът за медико-социални грижи за деца - Златица (ДМСГД – Златица) е със 

статут на лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, юридическо 

лице на бюджетна издръжка за специфичните си функции, второстепенен разпоредител с 

бюджет към министъра на здравеопазването. 

Закриването на ДМСГД – Златица е в съответствие с Националната стратегия 

„Визия за деинституционализация на децата в Република България”. 

През последните години, в резултат от изпълнението на правителствената 

политика за деинституционализация на грижите за децата, беше установена трайна 

тенденция към намаляване броя на децата, ползващи услугите на ДМСГД – Златица.  

За 2014 г. през дома са преминали 23 деца на резидентна грижа (постъпили 6, 

изписани 10). През 2015 г. преминалите са 20 (постъпили са 7, изписани са 15 деца), като  в 

края на годината на резидентна грижа са останали 6 деца, 3 от тях здрави. 

Независимо от малкия брой отглеждани деца в дома, за да се осигури 24-часова 

медицинска грижа и нормално функциониране на дома, се налага поддържането на 

значителен брой персонал, както и разходване на средства за издръжка на сградния фонд. 

Съгласно утвърденото щатно разписание в институцията са определени 25 щатни бройки, 

разпределени както следва: медицински персонал -11 бр., специализиран персонал -1 бр., 

обслужващ персонал – 8 бр. и административен персонал – 5 бр. 

Този начин на функциониране и разходване на финансов ресурс, Министерство 

на здравеопазването счита за неефективен. 

Предвид това и тенденцията за намаляване на децата в дома и поради 

обстоятелството, че децата се настаняват и извеждат от ДМСГД по реда на Закона за закрила 

на детето, а именно – със заповед на директора на съответната Дирекция „Социално 

подпомагане“ и последващо решение на районния съд, Министерството на здравеопазването 

отправи искане до Агенцията за социално подпомагане за съдействие по отношение 

извеждането на децата и осигуряването на алтернативен тип грижа.  

В резултат на това през месец февруари 2016 г. са изведени 4 деца, 3 от тях са 

настанени  в центрове за настаняване от семеен тип, а 1 дете е осиновено. Последното дете е 

изведено на 16.05.2016 г.  

Предвид намеренията на Министерството на здравеопазването за разкриване на 

центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, след 

закриването на дома не се предвижда намаляване на общата численост на персонала, зает в 

домовете за медико-социални грижи за деца, определена с Постановление № 256 на 



Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството 

на здравеопазването. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за 

ликвидация на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, предстои 

определяне от страна на министъра на здравеопазването на ликвидационна комисия, която 

да извърши всички правни и фактически действия по ликвидацията на ДМСГД – Златица.  

Разходите по ликвидацията ще бъдат за сметка на бюджета на Министерство на 

здравеопазването, в очакван размер около 30 000 лв. за обезпечаване  дейността на комисията 

и за текуща издръжка.  

Трудовите правоотношения с работещите в лечебното заведение ще бъдат 

уредени съгласно чл. 328, ал.1, т. 1 от Кодекса на труда. Обезщетенията на персонала, 

дължими по Кодекса на труда при прекратяване на трудовите правоотношения, както и 

изплащането на текущите задължения, свързани с дейностите по ликвидация, ще бъдат за 

сметка на предвидените средства по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2016 

г.  

Проектът на акт не въвежда необходимост от нови или допълнителни финансови 

средства. 

Приемането на акта представлява конкретно действие по изпълнението на 

Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, 

с което се очаква в Софийска област да бъде преустановено предлагането на 

институционална грижа за деца в още един дом за медико-социални грижи за деца. За децата, 

които се нуждаят от грижа извън семейството, следва да бъде осигурявана такава 

посредством останалите приложими социални услуги за деца.  

Също така с приемането на акта се очаква да бъдат оптимизирани разходите на 

Министерството на здравеопазването за поддържане на домове за медико-социални грижи за 

деца.  

За приемането на постановлението не се налага изготвяне на справка за 

съответствие с европейското право, тъй като се касае за въпрос, който се урежда изцяло от 

националното законодателство. 

Проведено е публично обсъждане на проекта. Същият е съгласуван с останалите 

министерства.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 



 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните 

заведения и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, предлагам Министерският съвет да приеме предложеното Постановление за 

закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Златица.  

 

   

С уважение, 

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

 

Съгласували: 

проф. д-р Пламен Кенаров     ……………………(подпис) 

гл. секретар       ……….…………(дата) 

 

д-р Ваньо Шарков        ……………………(подпис) 

зам.-министър      ……….…………(дата) 

 

Мартин Налбански      ………………………(подпис) 

директор на Д ФСДУС      ………………………(дата) 

 

д-р Ивелина Георгиева       ……………………(подпис) 

директор на Д МД      ……………………(дата) 

 

д-р Цветолюба Генкова      ………………………(подпис) 

началник отдел ОММД      ………………………(дата) 

 

 

 

Изготвил: 

Катя Славчева, старши експерт в Д МД    ………………………(подпис)  

 


