
 

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 разкриване на Център 

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

гр. Бургас. 

 

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. 35, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, 

внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на Постановление за разкриване 

на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания 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. 

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 хронични заболявания за 

назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, 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 или интегрирана здравно-социална 

услуга за резидентна грижа; 

 осигуряване на специализирани палиативни грижи за деца. 

С разкриването на този иновативен тип лечебно заведение ще се осигури по-

добра здравна грижа за децата с увреждания и хронични заболявания от област Бургас. 

Ще се осигури подкрепа на семействата за превенция на изоставянето на деца с 

увреждания за недопускане на настаняването им в специализирани институции, както и 

координация на интеграцията на грижите за децата в системата на здравеопазването и с 

услугите в другите сектори – социални, образователни и др.   



 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. Предвижда се те да бъдат създадени във всяка една област и да 

поемат тази част от функциите на предстоящите за закриване ДМСГД,  които са 

обвързани с грижата за децата с тежки увреждания от общността, като провеждане на 

ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация, 

както и грижата за недоносените деца. В приетият през 2019 г. Закон за социалните 

услуги е регламентирано, че всички ДМСГД ще бъдат закрити до 01.01.2021 г.  

Домът за медико-социални грижи за деца в гр. Бургас e един от домовете, в 

които освен дейностите по продължително медицинско наблюдение и специфични 

грижи за настанените на резидентна грижа деца, активно се осъществяват дейности по 

диагностика и рехабилитация на деца от общността, които са с хронични заболявания и 

медико-социални проблеми, както и грижа за недоносени деца.  

Дейността по диагностика и рехабилитация на деца от общността е дейност, 

която се разви активно през последните години чрез дневния център в ДМСГД - Бургас 

поради голямата потребност на децата с увреждания и техните семейства от област 

Бургас от такъв вид услуги. Към 30.09.2019 г. в дневния център на ДМСГД - Бургас се 

предоставят ежедневна рехабилитация и физиотерапия, логопедични и психологични 

услуги на 66 деца на дневна грижа, на 15 деца на седмична грижа и на 258 деца на 

почасова грижа. 

Дейността на отделението за рисково новородени и недоносени деца, където  

се доотглеждат новородени деца с ниско и екстремно ниско тегло, също е дейност, от 

която има голяма потребност. Средногодишно през отделението преминават от 100 до 

130 недоносени деца, като при тях се започва ранна рехабилитация с цел превенция.  

Тези две дейности са изключително необходими и е добре да продължат да се 

предлагат и след закриването на ДМСГД. Във функционалните отговорности на 

ЦКОДУХЗ е заложено да се оказва подкрепа на семействата на деца с увреждания и 

хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, 



лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация, както и продължително лечение 

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

родителите им за поемане на грижата в семейна среда. 

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 горепосочените две 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.  

С оглед намаляване на капацитета, отпадането на дейности и предстоящото 

закриване на ДМСГД – Бургас, считам за целесъобразно да се използва наличната 

материална база, оборудване и квалифициран персонал, който притежава необходимия 

опит за осъществяване на такъв тип дейности, каквито се предвижда да се осъществяват 

в ЦКОДУХЗ. По този начин няма да са необходими допълнителни инвестиции в 

инфраструктура и персонал за изпълнение на поетите ангажименти в актуализирания 

План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за 

деинституционализация на децата в Република България“, както и ще се осигури най-

пълноценно използване на наличния ресурс на здравната система. Също така ще се 

осигури заетост на част от наличния към момента квалифициран персонал на ДМСГД-

Бургас, който ще бъде освободен с намаляването на капацитета и обема на дейности на 

дома. Община Бургас също подкрепя разкриването на ЦКОДУХЗ. 

Към момента се предвижда 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. 

Предвид гореизложените намерения на Министерството на здравеопазването, 

към Постановление № 148 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен 

правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г., изм., ДВ, 

бр. 1 от 2018 г.), се правят изменения и допълнения като се променя общата численост 

на персонала на ЦКОДУХЗ от 25 на 100. Извършеното увеличение с 75 щатни бройки е 

за сметка на намаляване на щатната численост на закрити щатни бройки в системата на 

Домовете за медико-социални грижи за деца, при което общата численост на персонала 

на ДМСГД се променя от 1366 на 1291.  

Приемането на Постановление на Министерски съвет за разкриване на Център 

за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания - Бургас 

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 бъдат създадени условия за грижа в семейна среда на 

децата с увреждания и хронични заболявания.  

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 

срок от 30 дни за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени 

консултации.  

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. 35, ал. 1 от Закона за лечебните 

заведения и чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 



администрация, предлагам Министерският съвет да приеме предложеното 

Постановление за разкриване на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания 

и хронични заболявания - Бургас. 

 

С уважение, 

КИРИЛ АНАНИЕВ 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 


