РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на здравеопазването

Рег. № ………………../……………………….
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от
КИРИЛ АНАНИЕВ –
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Дома за медикосоциални грижи за деца – гр. Враца
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 медикосоциални грижи за деца – гр. Враца.
Домът за медико-социални грижи за деца – гр. Враца, 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

му

е

в

съответствие

с

Националната

стратегия

„Визия

за

деинституционализация на децата в Република България” и актуализирания План за действие за

изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република
България“, съгласно които се предвижда закриване на ДМСГД и създаване на нови възможности
за децата и семействата да получат подкрепа в общността чрез разкриване на алтернативни
услуги и форми на грижа.
Предвид обстоятелството, че от 21.03.2018 г. в ДМСГД – Враца няма настанени деца,
съответно отпада функционалната необходимост от неговото съществуване, поради което
предлагаме да се предприемат мерки по закриването му.
Освободените средствата от закриването на ДМСГД - гр. Враца ще се пренасочат към
нови услуги за деца и семейства съгласно Актуализирания план за действие за изпълнение на
Националната стратегия, а именно за разкриването на центрове за комплексно обслужване на
деца с увреждания и хронични заболявания.
Предвид намеренията на Министерството на здравеопазването да разкрива 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 медикосоциални грижи за деца, определена с Постановление № 148 на Министерския съвет от 2017 г. за
приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването. По утвърденото
щатно разписание на ДМСГД -Враца са определени 40 щатни бройки, разпределени както следва:
медицински персонал – 18 бр., специализиран персонал - 2 бр., обслужващ персонал – 14 бр. и
административен персонал – 6 бр. Към момента са назначени на длъжност 17 лица. Средствата,
необходими за изплащане на обезщетения на персонала - 17 бройки, (съгласно чл. 220 ал.1,чл.
222 ал.1 и 224 и чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ), се очаква да бъдат в размер на 35250,26 лв.
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 2018 г.
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 – гр. Враца. Разходите по
ликвидацията, които ще бъдат за сметка на бюджета на Министерство на здравеопазването са в
очакван размер около 100 000 лв. 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
на територията на община Враца, да бъде преустановено предлагането на институционална грижа
за деца в дом за медико-социални грижи за деца. За децата, които се нуждаят от грижа извън
семейството, следва да бъде осигурявана такава посредством останалите алтернативни социални
услуги 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.
Проектът на постановление е обявен за публично обсъждане на интернет-страницата
на Министерство на здравеопазването и на Портала за обществени консултации. В съответствие
с чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове е приложен съкратен срок от 14 дни за
предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации, с оглед найцелесъобразно и икономично разходване на финансов ресурс, тъй като от 23.03.2018 г. в ДМСГДВраца няма деца и това генерира разходи, без дома да изпълнява функционалните си задължения.
Удължаването на времето за закриване би представлявало изцяло неефективен начин за
изразходване на финансов ресурс.
Проектът на постановление е съгласуван с останалите министерства. Прилагаме Справка
за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации.
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 – гр. Враца.

С уважение,
КИРИЛ АНАНИЕВ
Министър на здравеопазването

