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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за разкриване на Център за 

комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания /ЦКОДУХЗ/ в гр. 

Бургас. 

1. Мотиви и цел за внасяне за разглеждане в Министерския съвет на проекта на акт 

С проекта на акт се предлага да се предприемат мерки за разкриване на Център за 

комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКО ДУХЗ) в гр. 

Бургас. 

Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания 

/ЦКОДУХЗ/ е лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, със 

специфични функции, отговарящи на актуалните потребности на децата.  Това е нов вид 

лечебно заведение, регламентирано през 2015 г., за да задоволи потребностите на децата с 

увреждания от комплексни грижи, без те да бъдат институционализирани, в изпълнение на 

националната политика по деинституционализация. В тези лечебни заведения, за разлика от 

ДМСГД, максималният срок за престой на децата ще е до 6 м. за рехабилитация и до 3 м. за 

лечение, като по този начин няма да се допусне институционализирането на деца. Това 

изрично е заложено в приетия от Министерски съвет през 2016 г. Правилник за 

устройството, дейността и вътрешния ред на центровете за комплексно обслужване на деца 

с увреждания и хронични заболявания. 

Създаването на този вид лечебно заведение е в съответствие с Националната 

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

закриването на домовете за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ е заложено и 

създаването на нови възможности за децата и семействата да получат подкрепа в общността 

чрез разкриване на алтернативни услуги и форми на грижа. Част от планираните за 

създаване услуги за подкрепа, съгласно Актуализирания план за действие към 

Националната стратегия „Визия  за деинституционализация на децата в Република 

България“, са именно центрове за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични 

заболявания. 

Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в 

гр. Бургас се създава за осигуряване на потребностите в област Бургас, като в зависимост от 

нуждите ще предоставя на децата и техните семейства една или повече от следните 

дейности:  

- подкрепа на семействата на деца с увреждания и тежки хронични заболявания за 

назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, продължително и 

рехабилитация лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация; продължително 

лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични заболявания и обучение 

на родителите им за поемане на грижата в семейна среда; 

- осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на специфични 

грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в 

социална услуга резидентен тип, осигуряване на палиативни грижи за деца. 



За да се осигури продължаване и непрекъснатост на грижата за недоносените деца и 

децата с увреждания от общността, които към момента посещават Дневния център в 

ДМСГД – Бургас е целесъобразно да се осигури плавен преход при закриването на ДМСГД 

– Бургас, като се разкрие ЦКОДУХЗ в гр. Бургас, считано от 01.02.2020 г. 

До закриването на ДМСГД - Бургас, Министерство на здравеопазването предвижда да 

преструктурира дейността на дома, като я редуцира само до предоставяне на резидентна 

грижа за настанените деца до тяхното извеждане. Ще се намали капацитетът на ДМСГД - 

Бургас, както и ще отпаднат дейности, свързани с рехабилитационни грижа за децата с 

увреждания от общността, както и грижата за недоносените. Това ще осигури възможност 

единият корпус от сградата на ДМСГД-Бургас да бъде предоставен за функционирането на 

ЦКОДУХЗ - Бургас.  

2. Очаквани резултати от предлагането на проекта на акт 

Приемането на проекта на акт за структурни промени в системата на здравеопазването 

представлява конкретно действие по изпълнението на Националната стратегия „Визия за 

деинституционализация на децата в Република България”, с което се очаква на територията 

на община Бургас, да бъде преустановено предлагането на институционална грижа за деца в 

дом за медико-социални грижи за деца, да бъдат създадени условия за достъп на децата с 

увреждания и хронични заболявания до комплексна здравна грижа и услуги според 

индивидуалните им потребности,  както и подкрепа на родителите им при отглеждането на 

децата в семейна среда.   

3. Мотивирана оценка за размера на необходимите допълнителни разходи/ трансфери/ 

други плащания, които се предлага да бъдат одобрени по бюджета на първостепенния 

разпоредител с бюджет или по сметка за средства от ЕС, за сметка на бюджети по 

държавния бюджет. 

Предвижда се Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични 

заболявания – Бургас да е с капацитет за 250 деца, както и дейностите му, съобразени с 

потребностите и възможностите на този етап на материалната база и човешките ресурси, да 

са следните: дневни, почасови грижи, мобилни услуги, специални грижи за деца на възраст 

до една година и дългосрочни грижи за деца - физикална терапия и рехабилитация с 

максимален период за престой до шест месеца.  

За осъществяване на гореизброените дейностите ще са необходими 75 медицински и 

немедицински специалисти, като за финансирането на ЦКОДУХЗ ще се ползва финансов 

ресурс от закритите ДМСГД. 

За приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни 

разходи/трансфери/други плащания. 

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет. 

 

 

 

ПРЕДЛОЖИЛ, 

КИРИЛ АНАНИЕВ 

Министър на здравеопазването 


