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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в 

системата на здравеопазването. 

 

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 по закриване на 8 дома за 

медико-социални грижи за деца (ДМСГД) – ДМСГД-Благоевград, ДМСГД-Бургас, 

ДМСГД-Бузовград, ДМСГД-Добрич, ДМСГД-Дебелец, ДМСГД „Свети Иван Рилски“ гр. 

София, ДМСГД-Сливен и ДМСГД-Хасково и разкриване на 7 центъра за комплексно 

обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ) – ЦКОДУХЗ-

Благоевград, ЦКОДУХЗ-Бузовград, ЦКОДУХЗ-Добрич,  ЦКОДУХЗ-Дебелец,  ЦКОДУХЗ 

„Свети Иван Рилски“ гр. София, ЦКОДУХЗ-Сливен и ЦКОДУХЗ-Хасково. За ЦКОДУХЗ-

Бургас ще се разшири капацитетът.  

ДМСГД са 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 им е в съответствие с Националната стратегия „Визия за 

деинституционализация на децата в Република България” и актуализираният 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. В тази връзка през 2019 г. с 

приетият нов Закон за социалните услуги се регламентира, че към 01.01.2021 г. всички 

ДМСГД следва да бъдат закрити, като се допуска изключение за 4 ДМСГД, това са 

ДМСГД-Варна, ДМСГД- Плевен, ДМСГД- Кърджали и ДМСГД-Стара Загора. 

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

създаден със специфични функции, отговарящ на актуалните потребности на децата и в 

съответствие с националната политика по деинституционализация. Това е нов вид лечебно 

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

увреждания от комплексни грижи, без да бъдат институционализирани. 

Чрез него се цели да се подобри здравният статус на децата с увреждания и хронични 

заболявания като се гарантира достъпът им до всички необходими медицински грижи и 

социални услуги. 

Предвижда се в ЦКОДУХЗ-Благоевград, ЦКОДУХЗ-Бузовград, ЦКОДУХЗ-Добрич,  

ЦКОДУХЗ-Дебелец, ЦКОДУХЗ-София, ЦКОДУХЗ-Сливен и ЦКОДУХЗ-Хасково да се 



осъществяват следните дейности за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, 

отглеждани в семейна среда и в социалните услуги от резидентен тип: 

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

назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и 

психосоциална рехабилитация; 

- 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. 

В създадения от 01.02.2020 г. ЦКОДУХЗ-Бургас се предвижда освен гореизброените 

дейности, да се осигурява 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 и осигуряване на специализирани палиативни грижи за деца. 

Планираните капацитети на Центровете за комплексно обслужване на деца с 

увреждания и хронични заболявания са съобразени с потребностите и възможностите на 

този етап на всяка област. 

 

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 общините Благоевград, Бургас, Казанлък, Добрич, Велико Търново, София, Сливен и 

Хасково, да бъде преустановено предлагането на институционална грижа за деца в дом за 

медико-социални грижи за деца, да се осигури качествена грижа за деца с увреждания до 

изграждането на инфраструктурата на услугите, които отговарят на техните потребности. 

Ще 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 голяма част от персонала на закритите ДМСГД да бъде нает в 

разкритите ЦКОДУХЗ, с което ще се предотврати загубата на квалифициран персонал. 

За осъществяване на всички гореизброени дейности от ЦКОДУХЗ ще са необходими 

374 медицински и немедицински специалисти, с които предложените за закриване ДМСГД 

разполагат. Предвижда се 349 от служителите от закритите ДМСГД да бъдат наети в 

разкритите ЦКОДУХЗ. 

Трудовите правоотношения с работещите в 8-те ДМСГД  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 

Министерството на здравеопазването за 2021 г. по бюджетна програма “Медико-социални 

грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване”. 

       Необходимите средства за осъществяване на дейността на ЦКОДУХЗ-Благоевград, 

ЦКОДУХЗ-Бузовград, ЦКОДУХЗ-Добрич, ЦКОДУХЗ-Дебелец, ЦКОДУХЗ-София, 



ЦКОДУХЗ-Сливен и ЦКОДУХЗ-Хасково са предвидени в средносрочната бюджетна 

прогноза за периода 2021-2023 г. 

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, 

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ                            

Министър на здравеопазването                                              
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