ОДОБРИЛ: /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ № 3
от заседание на Постоянна секторна комисия в областта на здравеопазването,
25.06.2014 г., 10:00 ч., Зала 1 на Областна администрация Русе
На 25.06.2014 г. (сряда) от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе заседание на Постоянната секторна комисия в областта на здравеопазването, на
което присъстваха 29 от 39 члена.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Г-жа Айлян Карамехмедова – Заместник областен управител на област Русе и
председател на Комисията поздрави присъстващите и предложи следния.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Ветеринарно медицинските изисквания за ферми, произвеждащи сурово краве
мляко; хигиена на производството, съхранение и транспортиране на сурово краве мляко
и млечни продукти;
Докладва: Д-р Атанас Атанасов – началник отдел Здравеопазване на
животните „Областна дирекция по безопасност на храните”.
2. Ролята на здравно – радиационната защита при рентгенови изследвания на
деца;
Докладва: Розалинда Маджарова – ст. Инспектор в отдел „Радиационен
контрол” към дирекция „Обществено здраве”.
3. Предоставяне на информация относно извършваните административни услуги
от Районна здравноосигурителна каса – Русе;
Докладва: Събина Павлова – експерт в – Районна здравноосигурителна каса –
Русе.
4. Разни.
Докладват: Членовете на комисията.
Предложението беше прието единодушно.
По първа точка от дневния ред г-жа Айлян Карамехмедова даде думата на д-р
Атанас Атанасов – началник отдел Здравеопазване на животните „Областна
дирекция по безопасност на храните” .
Д-р Атанасов представи информация на тема „Ветеринарно медицинските
изисквания за ферми, произвеждащи сурово краве мляко; хигиена на производството,
съхранение и транспортиране на сурово краве мляко и млечни продукти” (Приложение
1). Той подробно разясни критериите за категоризиране на фермите, съгласно
европейското и националното законодателство. Като пример за ферми, отговарящи на
всички изисквания посочи ППК – „Надежда”, с. Ряхово, община Сливо поле като добра и
ППК „Земя” с.Екзарх Йосиф, община Борово.
Д-р Атанасов запозна присъстващите с базовата, техническата и кадрова
обезпеченост в двете ферми.

Той отбеляза, че е направено много за информиране и обучение на фермерите за
изискванията с цел да се намали броя на фермите от група III. За съжаление не всички
могат да покрият изискванията за категоризация, за което са съветвани да се пренасочат
към отглеждане на животни за угояване. Според докладчика, в някои общини са приети
Наредби на Общинските съвети които възпрепятстват развитието на животновъдството, а
други проблеми са свързани с противоречията, които се създават между живущите в
малките населени места, вследствие отглеждане на животни в помещения близки до
жилищни сгради.
Г-жа Карамехмедова предложи на д-р Атанасов писмено да потърси съдействието
на Областния управител за преразглеждане на въпросните Наредби.
Д-р Атанасов пое ангажимента да изпрати такова писмо до Областна
администрация.
По точка 1 Комисията:
РЕШИ:
1. Да се предостави в Областна администрация мотивирано предложение за
преразглеждане Наредбите на Общинските съвети относно условията при които могат да
се отглеждат домашни животни в населените места.
Срок: 30.08.2014 г.
Отговорник: Д-р Атанасов ОДБХ
Решение 1 от точка 1 се прие . ( за-29, против-0, въздържали се-0).
По втора точка от дневния ред г-жа Айлян Карамехмедова даде думата на г-жа
Маджарова – ст. Инспектор в отдел „Радиационен контрол”, Дирекция
„Обществено здраве” на „Регионална здравна инспекция” Русе.
Г-жа Маджарова запозна членовете на комисията с „Ролята на здравно
радиационната защита при рентгенови изследвания на деца” (Приложение 2). Тя
презентира предприетите мерки за радиационна защита при рентгенови изследвания на
деца и бебета. И посочи, че от 8 г. в България се прилага наредбата за условията и реда за
осигуряване на лицата при медицинско облъчване. През 2013 г. са извършени
извънредни инспекции насочени към радиационната защита на деца и бебета, проведени
са проучвания, при които са установени следните нарушения:
- Остаряло оборудване;
- Нарушена лъчезащита;
- Медицински персонал не регистрира дозите на пациента.
По-нататък, беше посочено, че все още има нерешени проблеми в следствие на
недостиг на финансов ресурс и на квалифицирани кадри.
В заключение г-жа Маджарова изрази мнение, че работата им в тази област е
изключително важна за опазване на живота и здравето на пациента и че в област Русе
техниката е 100% обезопасена.
Д-р Руденко Йорданов предложи в дневния ред на комисията в бъдеще да влезе и
точка „Готовност за практически мерки за извършване на йонна профилактика на
населението в Русенска област при замърсяване на околната среда с радиоактивни
частици при аварии и други инциденти”. Д-р Йорданов подробно обоснова
предложението си.
Г-жа Маджарова поясни, че трябва да има обучение на представителите на
различните институции за реагиране при различни извънредни ситуации.
По точка 2 Комисията:
РЕШИ:
1. Да се проведе съвместно заседание между Областната комисия по
здравеопазване и Областния съвет по сигурност, на което да се разгледа темата:
„Готовност за практически мерки за извършване на йонна профилактика на населението
в Русенска област при замърсяване на околната среда с радиоактивни частици при аварии
и други инциденти”.
Срок: 31.12.2014 г.
Отговорник: А. Карамехмедова

Решение 1 от точка 2 се прие . ( за-29, против-0, въздържали се-0).
По трета точка от дневния ред докладва г-жа Събина Павлова представител на
Районна здравноосигурителна каса (Приложение 3). Тя представи извършваните
административни услуги от Районна здравноосигурителна каса (РЗОК), в това число
заверка на рецептурна книжка, издаване на Европейска здравноосигурителна карта
(ЕЗОК), протоколи за предписване на лекарства, удостоверения за временно заместване
на ЕЗОК и издаване на здравноосигурителна книжка. Г-жа Павлова поясни, че всеки
гражданин, след подадено заявление, може да получи уникален код за достъп в
Персонализираната информационна система на НЗОК до справка за сменените лични
лекари от 2000 година насам, уведомления за предстоящи събития, като годишен
профилактичен преглед и други. Засега интересът е слаб – 1494 са подадените заявления,
но това се дължи на факта, че дейността е стартирала едва миналата година.
По точка 3 Комисията:
РЕШИ:
1.Решение 1 Оценява като подобрено административното обслужване от РЗОК
( за-29, против-0, въздържали се-0).
2. Решение 2 Подкрепя предложението на РЗОК за коригиране на бюджета с 328
мл. лева.
( за-16, против-10, въздържали се-3).
По точка четири „Разни” д-р Атанасов запозна аудиторията с евентуалната
опасност при ухапване от азиатски тигров комар, преносител на инфекцията Чикунгуня.
От РЗИ увериха, че в област Русе няма данни да е засечен такъв комар и че са
информирани и знаят как да реагират при възникване на случай с ухапан човек
(Приложение 4).
Проф. Пенчев – председател на общински съвет – Русе посочи, че трябва да се
избягва формализма в работата на комисиите и че взетите решения ще допринесат за
преодоляване на поставените проблеми.
Г-жа Карамехмедова отговори, че се разчита много на членовете на комисията
както при определяне на дневния ред, така и при идентифициране на проблеми и
формулиране на решения, изпълнението на които ще доведе до тяхното преодоляване.
Поради изчерпване на дневния ред г-жа Карамехмедова закри заседанието на
Постоянната секторна комисия в областта на здравеопазването.
Приложения:
1. Презентация: Ветеринарно медицинските изисквания за ферми,
произвеждащи сурово краве мляко; хигиена на производството, съхранение
и транспортиране на сурово краве мляко и млечни продукти.
2. Презентация: Ролята на здравно – радиационната защита при рентгенови
изследвания на деца.
3. Презентация: Предоставяне на информация относно извършваните
административни услуги от Районна здравноосигурителна каса – Русе.
4. Презентация: Треската Чикунгуня.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
АЙЛЯН КАРАМЕХМЕДОВА
Заместник областен управител на област Русе

