ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
от заседание на работна група във връзка с решение на Областната комисия по
здравеопазване, проведено на 09.12.2014 г.
Днес, 30.03.2015 г. в каб. 403 се проведе заседание на работна група относно
решение на Областната комисия по здравеопазване, проведено на 09.12.2014 г.
Присъстваха:
− Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на област Русе
− Г-жа Пенка Попова – началник на отдел АКРР в ОА Русе
− Г-жа Мерлин Масалджиева – Старши експерт в отдел АКРР в ОА Русе
− Г-н Теодор Атанасов – заместник директор на ОД на МВР Русе
− Г-н Валентин Красналиев – началник на сектор ПКД при РДПБЗН Русе
− Г-жа Мая Христова – ИП на ОД на МВР Русе
− Д-р Милена Стоева – представител на РЗИ Русе
− Г-жа Радостина Пейкова – представител на Община Русе
Г-н Станчев откри заседанието и предостави думата на г-жа Попова, която
припомни, че на заседание на Постоянната секторна комисия в областта на
здравеопазването, проведено на 09.12.2014 г. д-р Никола Събев, заместник директор на
РЗИ Русе е представил темата: Ситуационен анализ за самоубийствата и опитите за
самоубийства за 10 годишен период в област Русе. Той е пояснил, че 80 са опитите за
самоубийство, направени в Русенска област за първите единадесет месеца на 2014
година. От тях 22 са били успешни. Най-често опити са направени от млади хора на
възраст между 20 и 39 години. На заседанието на комисията е прието решение в срок до
30 март 2015 година да се проведе работна среща между Областна дирекция на МВР,
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Регионална здравна
инспекция – Русе, Български лекарски съюз, Дирекция социално подпомагане,
Български червен кръст, Община Русе за разработване на единна стандартна оперативна
процедура за реагиране при риск от самоубийства и самонараняване. Тя отбеляза, че с
писмо изходящ № 37-00-4/12.03.2015 г. е изискано от Областна дирекция на МВР, Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Регионална здравна
инспекция – Русе, Български лекарски съюз, Дирекция социално подпомагане,
Български червен кръст, Община Русе в срок до 24.03.2015 г. да изпратят писмените си
становища и да потвърдят личното си участие в днешната среща. До момента на срещата
са получени писмени становища от РЗИ и Регионална дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“.
Г-н Атанасов докладва, че има издадена от Министър на вътрешните работи
Заповед № Із-485/16.03.2010 г. за определяне на процедури за организиране и управление
на силите на МВР при овладяване на ситуации, възникнали вследствие на особено опасна
престъпна дейност. При изпълнение на тази заповед органите на реда привличат за
съдействие компетентни институции с оглед различните случаи. Той отчете, че в област
Русе е създадена добра организация и координация между институциите.
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Д-р Стоева отбеляза, че Центърът за психично здраве изпълнява на територията
на област Русе Национална програма за превенция на самоубийствата и само
нараняванията в Република България (2013 – 2018 г.), по която се извършват редица
дейности, свързани с обучения, обмяна на добри практики и др.
След оживена дискусия работната група с пълно болшинство прие следните
РЕШЕНИЯ:
1. Работната група приема за сведение доклада на г-н Теодор Атанасов за издадена
Заповед № Із-485/16.03.2010 г. на Министъра на вътрешните работи за определяне на
процедури за организиране и управление на силите на МВР при овладяване на ситуации,
възникнали вследствие на особено опасна престъпна дейност, която урежда
координацията между заинтересованите страни.
2. Да се включи в следващо заседание на Областната комисия по здравеопазване
отчет за напредъка по изпълнение на Националната програма за превенция на
самоубийствата и само нараняванията в Република България (2013 – 2018 г.)
Срок: 17.06.2015 г.
Отг: Център за психично здраве и Областна
администрация
Приложение:

1. Присъствен списък от работна среща
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