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СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
от открита приемна на политическия кабинет на Областна администрация Русе
16.06.2016 г., с. Кацелово, община Две могили
На 16.06.2016 г. заместник областният управител г-н Станимир Станчев проведе
приемна в с. Кацелово с жители и кметове на населени места от община Две могили.
Домакини на събитието бяха кметовете на Община Две могили г-н Божидар Борисов и
кметство с. Кацелово г-н Иван Николаев.
Г-н Станчев поздрави присъстващите и разказа за практиката членовете на
политическият кабинет на Областна администрация Русе да посещават населените
места на областта и да се срещат с гражданите.
Г-н Борисов даде думата за въпроси и мнения.
Г-жа Велкова – представител на пенсионерския клуб в с. Кацелово поздрави г-н
Станчев за идеята властта да дойде при хората и да се запознае на място с проблемите.
Тя уточни, че в селото живеят около 600 души, по-голямата част от които пенсионери.
В селото няма аптека, което затруднява закупуването на лекарства. Освен това
медицинският екип, който обслужва селото – общопрактикуващ лекар д-р Младен
Димитров и фелдшер, имат работно време, което не е удобно за хората. Освен че
работните часове са малко, приемното време е по обяд, което през лятото е опасно за
възрастните хора. В селото идват и лекари – специалисти, но по твърдения на граждани
поставяните диагнози били неточни, тъй като при голяма част от пациентите се налага
оперативно лечение. Г-жа Велкова помоли да се помисли за разкриване на мобилна
аптека и лекарят да идва в по-приемливи часове. Тя изрази и недоволство от цените на
манипулациите, които извършва лекарят, като даде пример как написване на две
рецепти се таксува различно с аргумент, че едната е по-дълга.
Г-н Станчев уточни какви са правомощията на Областния управител и пое
ангажимент да проведе среща с представители на фармацевтичния сектор, за да се
обсъди възможността за разкриване на аптека. По отношение на обслужването от
лекаря, Заместник областният управител ще потърси съдействието на Регионална
здравна инспекция и Сдружението на общопрактикуващите лекари за провеждане на
разговор с д-р Младенов.
Г-жа Велкова повдигна темата за лошото състояние на третокласната пътна
мрежа. Г-н Станчев уточни, че през следващата седмица планира да проведе среща с
новия директор на Областно пътно управление Русе и ще обсъди въпроса, тъй като това
е проблем не само за с. Кацелово, но и за много други населени места.
Беше изказано и друго мнение относно неудобство от липса на аптека в селото.
Тъй като по-голяма част от жителите на с. Кацелово получават лекарства чрез
рецептурна книжка всеки месец, отиването до гр. Две могили, изчакването да се
обработи рецептата и връщането до селото е допълнителен разход на пари и време.
Беше зададен въпрос дали все още идва мобилна клинична лаборатория в с. Бъзовец. Гн Борисов пое ангажимент да провери и да информира. Той сподели още, че се водят
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преговори с МБАЛ – Бяла за съвместен проект за клинична лаборатория, обслужваща
жителите на община Две могили.
Относно републиканската пътна мрежа г-н Борисов уточни, че се чака
стартиране на европейската програма за заетост. Предвидени са хора, които ще се
заемат с почистване на пътищата от растителност. Относно ремонта на пътната
настилка и съоръжения за предвидени средства, като в с. Кацелово ще се асфалтират
цели улици. Г-н Борисов каза още, че състоянието на моста при селото е проблем от
много години и че за да бъде извършен, не са необходими много средства. Г-н
Николаев вметна, че има проект за ремонт на съоръжението, който е също от дълго
време.
Г-н Станчев обясни, че се провеждат регулярни срещи с депутатите от русенски
избирателен район и пое ангажимент да ги запознае с необходимостта от осигуряване
на средства за ремонт на моста, като предложи това да се случи чрез включване на
необходимата сума в проекто-бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Друг от присъстващите попита какво се случва с идеята за изграждане на Дом
за възрастни хора в сградата на закритото училище. Г-н Борисов обясни, че се работи
по създаване на Комплекс за социални услуги в гр. Две могили, който ще включва и
Дневен център за възрастни хора с увреждания. В с. Кацелово не е удачно да се
разкрива такава услуга, защото селото е отдалечено от града и за работещите няма
удобен транспорт. Освен това обединяването на всички социални услуги в една ще
намали средствата за администрация в полза обслужване на потребители.
Г-н Борисов изрази и притеснението си, че ако се разкрие Дом за възрастни
хора, няма да има достатъчно потребители. Той уточни, че издръжката на едно лице е
560 лв. на месец, а ако услугата е разкрита с европейско финансиране, през първите пет
години не могат да се събират такси от потребителите и няма да има възвръщаемост на
средствата, направени от Община Две могили. Г-н Станчев възрази, че няма да липсват
потребители, тъй като тенденцията в България е към застаряване на населението. Но
бъдещето е в т.н. хосписи, където възрастните хора получават комплексна грижа. Към
този момент обаче хосписите са само частни и таксите за непосилни за по-голямата
част от хората. Възможно е да се разкрият такива услуги чрез публично-частно
партньорство, което значително ще намали разходите за всички страни. Г-н Борисов се
съгласи, че това е един много добър модел и би могъл да се приложи в много сфери.
Зададен беше въпрос към г-н Борисов относно новоприета наредба на
Общински съвет Две могили, определяща максимален брой животни, които могат да се
отглеждат на територията на населеното място с цел задоволяване потребностите от
прехрана. Г-н Борисов изясни, че това ограничение се налага, защото много жители се
оплакват от съседи, които отглеждат голям брой животни в дворовете си. Г-н Станчев
се съгласи, че отглеждането на три крави е поминък, но на 40 е бизнес. Г-н Борисов
допълни, че извън селото има обори – държавна собственост, които могат да бъдат
отдадени под наем на животновъди. Г-н Станчев поясни, че оборите могат да бъдат
прехвърлени на общината и да се използват за нуждите на жителите й.
Г-н Трифонов обърна внимание на състоянието на деретата до с. Каран
Върбовка. Той уточни, че за едното, намиращо се до Аязмото, е оказано съдействие. Но
за другото не е правено нищо, а кметството няма ресурс да се справи, тъй като
разполага само с един работник. Г-н Станчев обясни, че се очаква приемане на нов
закон за околната среда, съгласно който ще се отпускат средства за почистване на
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дерета и др. Парите ще бъдат давани на областните управители и ще се разпределят по
целесъобразност. Той изрази надежда, че законът ще бъде приет, защото
Междуведомствената комисия за подпомагане и възстановяване е с изчерпан ресурс, а
и голяма част от средствата се насочват за охрана на границата. Г-н Борисов припомни,
че общината ще осигури хора след стартиране на европейската програма за заетост.
Г-н Станчев обобщи, че за съжаление състоянието на пътната мрежа в цялата
страна е лошо. Но държавата е длъжник на Северна България и се очаква в бъдеще да
се отпускат повече пари за ремонт на пътища и пътни съоръжения в тази част на
страната.
Заместник областният управител попита как се оценява качеството на
сметосъбирането в общината. Присъстващите подчертаха, че като цяло е добро, но на
някои места липсват контейнери. Г-н Борисов уточни, че ако улицата е тясна, голям
камион не може да мине и не са поставени стандартни контейнери. Той посъветва г-н
Николаев да проведе разговор с представителя на почистващата фирма, за да се намери
решение на всеки конкретен случай.
Обърнато беше внимание и на състоянието на защитния канал при с. Острица
на изхода за с. Каран Върбовка, който отдавна не е почистван. Водоскоците са
затворени и това е предпоставка за наводнения. Беше направено предложение за
обсъждане на предстоящата среща с представители на Областно пътно управление
Русе.
В края на срещата г-н Станчев подчерта, че нищо не може да се обещае, но
поема ангажимент да сведе проблемите на жителите до знанието на ресорните
институции и да се потърси решение във възможно най-кратки срокове.
Приложение: теми, по които трябва да се предприемат действия

СТАНИМИР СТАНЧЕВ /П/
Заместник областен управител
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