ОДОБРИЛ:
/П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител
на Област Русе
ПРОТОКОЛ № 1/19.04.2012 Г.
от заседание на Областна комисия „Здравеопазване“, зала 1 на Областна
администрация – Русе, 19.04.2012 г., 10:00 ч.
Д-р Андриан Райков – заместник областен управител на Област Русе откри
заседанието. Присъстваха 31 от 38 членове на комисията, поканени на заседанието.
Отсъстваха:
- Представител на Община Борово;
- Представител на Община Две могили;
- Представител на Общински съвет-Русе, поради присъствието му на заседание на
Общински съвет;
- Представител на СРС на КТ „Подкрепа“ Русе;
- Представител на РУ „Ангел Кънчев“;
- Представител на Регионална организация на Български фармацевтичен съюз;
- Представител на сдружение „Национална пациентска организация“ клон Русе;
Д-р Райков поздрави присъстващите и подчерта, че това е първото заседание на
комисията за 2012 г. Той предложи, а комисията единодушно прие следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на ОК „Здравеопазване“ за 2011 г. и приемане на планграфик за 2012 г.
Докладва: Павлина Бранкова – старши експерт и секретар на комисията
2. Нови моменти в реда и възможностите за получаване на медицински услуги,
съгласно НРД 2012-01-09.
Докладва: Калоян Копчев – директор на РЗОК Русе
3. Изискванията съгласно Наредба № 9 на Министерство на земеделието и
храните от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата.
Докладва: д-р Атанас Атанасов – директор на ОДБХ Русе
4. Обсъждане и съгласуване на Предварителната рамка за регионално развитие
на област Русе 2014-2020 г. в сектор Здравеопазване.
Докладва: д-р Маргарита Николова – директор на РЗИ Русе
5. Разни.
Докладват: членовете на комисията
По първа точка д-р Райков даде думата на г-жа Павлина Бранкова – секретар на
комисията и старши експерт в Областна администрация Русе. Тя представи отчет за
дейността на Областната комисия „Здравеопазване“ за 2011 г. и план-график за 2012 г.,
след което членовете бяха приканени да изразят мнение.
Д-р Пенка Бахчеванова – директор на Центъра за спешна медицинска помощ
поиска в темите за обсъждане да бъде включена и темата за възстановяване дейността на
заведението за отрезвяване. Според д-р Бахчеванова това е изключително наложително и
трябва да се постави на централно равнище, тъй като много градове имат подобен
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проблем. Д-р Антон Въжаров – председател на Бълагарски лекарски съюз Русе подкрепи
мнението, че проблемът е национален. Д-р Теменужка Матева – управител на Центъра за
психично здраве (ЦПЗ) също се съгласи, че такова заведение е необходимо, защото в ЦПЗ
лицата постъпват за лечение и не могат да се обслужват всички, изпаднали в безпомощно
състояние заради употреба на алкохол.
Друго предложение беше отправено от д-р Въжаров, а именно да се сформира
работна група, която да разгледа състоянието на домовете от интернатен вид на
територията на област Русе.
Д-р Руденко Йорданов – изпълнителен директор на ОС на БЧК предложи
периодично да се разглеждат следните теми:
- Анализ и оценка на социално-значими заболявания;
- Анализ и оценка на дейността на Териториалните експертно-лекарски комисии
(ТЕЛК) в област Русе.
Д-р Маргарита Николова – директор на Регионалната здравна инспекция се
съгласи с предложените теми, като подчерта, че състоянието на ТЕЛК-овете е много лошо
и трябва да се предприемат законодателни мерки за разрешаване на проблемите. Тя
информира, че действията в тази посока са вече факт и при наличие на решение ще
информира членовете на комисията.
След изказванията д-р Райков предложи, а комисията единодушно прие следните
решения:
1. Областната комисия „Здравеопазване“ приема отчета за дейността си през
2011г.
2. Областната комисия „Здравеопазване“ приема предложения план-график за
дейността си през 2012 г.
По втора точка от дневния ред д-р Райков даде думата на г-н Калоян Копчев –
директор на Районната здравноосигурителна каса, който представи новите моменти в
Националния рамков договор за 2012 г.
Д-р Цветанка Доганова – председател на РК на Съюза на зъболекарите в България
попита кой е денталният хирург, сключил договор с касата, защото има много случаи,
изискващи такава медицинска помощ и какво точно покрива клиничната пътека. Г-н
Копчев пое ангажимент да провери и да даде отговор.
Д-р Стоян Стоянов – управител на Медицински център 1 попита дали е възможно
да се прехвърлят направления № 3 и № 3а от един общопрактикуващ лекар на друг. Г-н
Копчев отговори, че направленията са достатъчни и такова прехвърляне не е необходимо.
Д-р Руденко Йорданов зададе въпрос относно броя на незаетите практики от
общопрактикуващи лекари на територията на областта и дали има възможност за
компенсиране на лекари, които работят в рискови или отдалечени райони. Също така той
попита дали е възможно средствата, които се отпускат за общопрактикуващи лекари, но
не се усвояват, да бъдат пренасочени за специалисти. Г-н Копчев отговори, че
общопрактикуващите лекари са 117. В област Русе незаетите практики са 28, защото
пациентите са малко в малките населени места и се обслужват от по-малък брой лекари.
Например има определени 2 практики в даден район, но поради малкия брой пациенти,
има заета само 1 практика. Д-р Въжаров уточни, че в някои райони няма лекар, но има
фелдшер и не се допуска пациенти да останат без медицинска грижа. Д-р Орлин
Кожухаров – председател на сдружението на общопрактикуващите лекари в Русе
допълни, че тенденцията е да има все повече свободни медицински практики, заради
обезлюдяването на населените места. Но като цяло това не представлява проблем, защото
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дори и почасово, хората се обслужват. Проблемът е, че някои кметове, въпреки наличието
на нормативно определен размер на немите, си позволяват на изискват от
общопрактикуващите лекари по-високи цени за наем на помещения. За да се разреши този
проблем, д-р Райков предложи, а комисията единодушно прие следното решение:
Да се сформира работна група от представители на заинтересованите страни за
разрешаване на проблема със състоянието и наемите на медицинските служби в малките
населени места на територията на област Русе.
Срок: 30.06.2012 г.
Отговорник: Областна администрация
По трета точка от дневния ред д-р Райков даде думата на д-р Атанас Атанасов –
директор на Областна дирекция по безопасност на храните, който представи новите
изисквания на Наредба № 9 на Министерство на земеделието и храните от 16 септември
2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения и училищата. Д-р Райков уточни, че са изпратени писма,
с които кметовете на общини са уведомени за действията, които трябва да предприемат за
спазване на разпоредбите. Той предложи следните решения, които бяха приети от
комисията с пълно мнозинство:
1. Областната комисия „Здравеопазване“ възлага на кметовете на общини да
предприемат мерки за засилване на контрола по спазване разпоредбите на Наредба № 9 на
Министерство на земеделието и храните от 16 септември 2011 г. за специфичните
изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и
училищата.
Срок за изпълнение: текущ
Срок за доклад: 31.12.2012 г.
2. При избор на доставчик в тръжната документация да се включат изискванията
на глава 2 от Наредба № 9 на Министерство на земеделието и храните от 16 септември
2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения и училищата.
Срок за изпълнение: текущ
Срок за доклад: 31.12.2012 г.
Отговорник: кметове на общини в област Русе, Областна дирекция по
безопасност на храните
3. Областната комисия „Здравеопазване“ възлага на кметовете на общини да
сведат до знанието на директорите на училища, учебни и детски заведения на територията
на съответната община Наредба № 9 на Министерство на земеделието и храните от 16
септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на
храните, предлагани в детските заведения и училищата.
Срок: 03.05.2012 г.
Отговорник: кметове на общини в област Русе
По четвърта точка от дневния ред д-р Райков даде думата на д-р Маргарита
Николова, която представи Предварителната рамка за регионално развитие на област Русе
2014-2020 г. в сектор Здравеопазване. В презентацията си тя подчерта, че е от
изключително значение активността в посока кандидатстване по различни оперативни
програми. Д-р Стоянов попита кой трябва да кандидатства – дали министерството на
централно ниво или всяка една институция. Д-р Николова обясни, че всеки разработва
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проектното си предложение сам, защото всеки знае собствените си потребности и
приоритети.
Д-р Въжаров изрази мнение, че трябва да се контролира кандидатстването по
програми. Причината затова е, че някои медицински заведения печелят проекти, например
за оборудване, което заради малкия обем на работа не използват. Така се разходват пари,
които могат да бъдат използвани за нещо, което наистина е необходимо. Д-р Йорданов
обясни, че причината да се закупува излишно оборудване по проект е, че няма Оперативна
програма „Здравеопазване“. Медицинските заведения кандидатстват по ОП „Регионално
развитие“, а експертите одобряващи проектните предложения нямат поглед върху
здравната система.
Г-жа Пенка Попова – началник на отдел Регионално развитие обясни, че се
подготвя окончателния вариант на Предварителната стратегическа рамка за развитие на
Област Русе 2014-2020 г. Там е направен опит да се обобщят приоритетните проекти,
които е необходимо да се реализират на територията на област Русе. Рамката е отворена и
може да се променя, но нейното наличие гарантира, че работата по подготовката на
проектните предложения ще започне навреме. Г-жа Попова подчерта, че е добре да има
активност от всички страни и да се печелят проекти във всяка една сфера.
По четвърта точка беше гласувано и прието единодушно следното решение:
Областната комисия „Здравеопазване“ изразява съгласие с предложената
стратегическа рамка за развитие на Област Русе 2014-2020 г. в сектор Здравеопазване.
По пета точка Разни д-р Райков даде думата на членовете на комисията.
Д-р Бахчеванова повдигна отново въпроса за заведението за отрезвяване и връчи на
председателя на комисията писмо до Областния управител на Област Русе, в което излага
аргументите си в подкрепа на искането. Писмото е заведено в Областна администрация с
вх. № 29-00-5/19.04.2012 г. Д-р Въжаров подчерта, че липсващите заведения за
отрезвяване са национален проблем и според съществуващата нормативна уредба тяхното
съществуване и издръжка трябва да се реализира от общината.
По пета точка се оформиха следните решения:
1. Да се сформира работна група от представители на отговорните институции,
включително Български лекарски съюз и Областна дирекция по безопасност на храните,
която да извърши проверка на състоянието на домовете от интернатен тип на територията
на област Русе.
Срок: 30.06.2012 г.
Отговорник: Областна администрация
2. Да се потърси становището на компетентните институции за възстановяване
дейността на заведението за отрезвяване в гр. Русе.
Срок: 30.06.2012 г.
Отговорник: Областна администрация
С това дневния ред беше изчерпан и д-р Райков закри заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Д-Р АНДРИАН РАЙКОВ
Заместник областен управител
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