ОДОБРИЛ:
СТЕФКО БУРДЖИЕВ

Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ

от проведена работна среща с цел обсъждане на възможностите за разрешаване на проблем
с лица, злоупотребили с алкохол или упойващи вещества - 04.05.2012 г., стая 403а на
Областна администрация - Русе
Решението за провеждане на работната среща беше взето на заседание на Областна
комисия „Здравеопазване“ (Протокол № 1/19.04.2012 г.). Присъстваха представители на
институции, ангажирани с разрешаването на проблема. Работната среща беше
председателствана от д-р Андриан Райков - заместник областен управител на област Русе.
В началото думата беше дадена на комисар Светослав Първанов - директор на ОД на
МВР, който изясни причината за закриването на заведението за отрезвяване в гр. Русе преди 2
години. Той обясни, че през 2004 г. Хелзинския комитет публикува в свой доклад критика
относно нарушаване правата на българските граждани и препоръчва мерки за отстраняване на
нередностите, в т. ч. закриване на заведенията за отрезвяване във вида, в който съществуват
тогава. Направено е и проучване колко лица преминават годишно през отрезвителя в Русе, която
показва, че съществуването му е нецелесъобразно. През април 2010 г. заведението за
отрезвяване в гр. Русе е закрито. Комисар Първанов уточни, че в момента в България
съществуват отрезвители в 5 града - София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора. В друга
европейска държава няма отрезвители, такива съществуват само в Русия. По проект
материалната база на отрезвителя в гр. Русе ще бъде реконструирана и пригодена за други
услуги.
От приложените справки стана ясно, че в последните години борят ан нарушителите на
обществения ред заради употреба на алкохол и упойващи вещества драстични намалява. При
такива случаи полицията задържа нарушителя в ареста за 24 часа. Лицата с тежка интоксикация
са транспортирани до Спешно приемно отделение в МБАЛ. Проблем, според д-р Пенка
Бахчеванова - директор на Центъра за спешна медицинска помощ са лица, които не буйстват и
не са изпаднали в безсъзнание. Медицинските лица нямат право да търсят лични документи, за
да идентифицират лицето и адреса му. В болницата отказват да го приемат, защото е клинично
здраво. Полицията не може да го задържи, защото не нарушава обществения ред. И в крайна
сметка екипът на спешната помощ е принуден да остави лицето на улицата, където може да
стане обект на престъпление, злополука или граждани да се обаждат отново на тел. 112.
Комисар Първанов изрази мнение, че не е целесъобразно да се разкрива отново
заведението за отрезвяване. Освен това персоналът, обслужващ отрезвителите няма медицински
пълномощия и не би могъл да окаже помощ в случай на влошено здраве на задържания. Може
да се помисли за разкриване на Дом за временно настаняване на пълнолетни лица, където
престоят е до 30 дни. Така може да се предостави целия спектър от социални и здравни услуги.
Издръжката ще се осигурява от Министерство на вътрешните работи, а материалната база - от
общината. Разкриването на такъв дом ще трае около 14 месеца - време, изискуемо по закон за
назначаване на полицейски служители.
Д-р Теменужка Матева - директор на Центъра за психично здраве Русе обясни, че
ръководеният от нея Център за временно настаняване (ЦВН) не може да поеме лицата,
злоупотребили с алкохол или упойващи вещества. Капацитетът на ЦВН е намален на 16, а
предназначението му е да осигури подслон на лица, временно изпаднали в затруднено
положение. Въпреки това обаче, защото няма къде другаде да се настанят, в ЦВН престояват
лица, злоупотребили с алкохол или упойващи вещества, или лица в тежко соматично и
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психично състояние. Д-р Матева подчерта, че обгрижването на тези лица не се заплаща от
делегирания бюджет на ЦВН, а от този на Центъра за психично здраве. Затова д-р Матева
настоява да се помисли за разкриване на приют за пълнолетни лица и за услуга, която да поеме
лица с алкохолно опиянение. Според нея болницата не трябва да връща тези пациенти, защото
според стандарта за клинична токсикология те не са клинично здрави.
Г-н Цветелнн Симеонов - началник на отдел „Социална закрила“ в дирекция
„Социално подпомагане“ Русе изрази одобрение за създаването на Дом за временно
настаняване на пълнолетни лица. Това ще даде възможност на социалните работници да
предприемат необходимите мерки за оказване помощ на лицето, ако то се нуждае от социална
закрила.
Г-н Иван Григоров - заместник-кмет по Хуманитарни дейности в Община Русе
подчерта, че усилията на местната власт в момента са насочени към разкриване на приют за
пълнолетни лица, считано от 01.01.2013 г., който да осигури нуждите на бездомните и
скитащите лица през зимата. След разкриването на приюта и ако бюджетът на Община Русе
позволява, може да се направи проучване на необходимостта от разкриване на Дом за временно
настаняване на пълнолетни лица.
На работната среща не бяха поканени представители на МБАЛ Русе и д-р Райков
предложи следното решение:
Да се организира среща между представители на болницата, д-р Бахчеванова и д-р
Матева, на която да се координират действията им при случаите на алкохолно опиянени лица,
които|не нарушават обществения ред и са клинично здрави.
Присъстващите се съгласиха с направеното предложение и д-р Райков закри срещата.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ:
АНДРИАН РАЙКОВ
Заместник областен управител на област Русе

1

