ОДОБРЯВАМ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ/14.05.2019 г.
от съвместно заседание на Постоянната комисия в областта на социалните
дейности и Постоянната комисия в областта на здравеопазването
Заседанието беше проведено от 10:00 ч. в зала „Свети Георги“ на Областна
администрация – Русе.
Г-н Валентин Колев – заместник областен управител откри заседанието.
Единодушно беше приет следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне на резултатите от проведения през 2018 г. мониторинг на
социални услуги – държавно делегирани дейности в област Русе.
Докладват: Членовете на работната група, извършила мониторинга
2. Новите акценти в законодателството и трудности при прилагането на
нормите в областта на:
- Социалното подпомагане, социалните услуги и хората с увреждания;
- Оценката на неработоспособността.
Докладват: представители на Регионална дирекция за социално подпомагане и
Регионална здравна инспекция
3. Представяне на дейността и резултатите по Програма „Подобряване на
устойчивостта на националната програма по туберкулоза“, финансиране на услуги по
превенция и контрол на туберкулоза на ключови засегнати групи от населението:
„компактни ромски общности“, „деца в риск“, „бездомни хора“
Докладват: Сдружение „Център Динамика“
4. Разни.
По първа точка г-н Колев даде думата на г-жа Милена Влахова – директор на
Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе (РДСП). Тя отчете много добро
качество на предоставяните социални услуги. Това, върху което трябва да се работи, е
разкриването на по-широк кръг услуги в малките общини, Център за обществена
подкрепа (ЦОП) в гр. Бяла и разширяване дейността и функциите на съществуващите
Центрове за обществена подкрепа.
Д-р Искра Генева – заместник-директор на Регионална здравна инспекция –
Русе (РЗИ) също отчете добро ниво на здравното обслужване в наблюдаваните
социални услуги.
Д-р Мария Ботева – старши инспектор в Областна дирекция по безопасност на
храните – Русе (ОДБХ) се присъедини към колегите си относно доброто ниво на
предоставяните услуги и напомни необходимостта от спазване на законодателството в
областта на храните в местата, които по закон за освободени от задължение за
регистрация в ОДБХ.
Г-жа Мариана Кисьова – старши експерт в Регионално управление на
образованието – Русе отчете необходимостта от по-активно включване на семействата в
образователния процес на децата – потребители на наблюдаваните услуги. Тя подкрепи
нуждата от разкриване на ЦОП в гр. Бяла.
По втора точка г-жа Влахова обясни подробно измененията в нормативната
уредба, касаещи хората с увреждания, социалните услуги и социалното подпомагане.
Приети са Закон за хората с увреждания (ЗХУ), Правилник на прилагането му и
Методика за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа.
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Създадена е нова рамка, която обхваща и регулира обществените отношения в
различни сектори – социално подпомагане, образование, здравеопазване. По този начин
ще се постигне равноправно и пълноценно упражняване на правата на хората с
увреждания и тяхната подкрепа за социално приобщаване. Законодателството в сектора
се допълва от Закона за личната помощ, чието прилагане започва от 01.09.2019 г. и ще
способства за осигуряването на независим живот, активно включване в обществото и
достъп до услуги и дейности чрез подкрепа от личен, битов или социален характер.
Съгласно ЗХУ финансовата подкрепа на хората с увреждания ще се осъществява чрез
месечна финансова подкрепа съобразно степента на увреждането и целеви помощи
съгласно вида на увреждането. Първият тип помощ е нова и заменя досегашните
добавки за социална интеграция и социалната пенсия за инвалидност, изплащана към
друг вид пенсия. Целевите помощи могат да бъдат за заплащане на наем за общинско
жилище, закупуване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински
изделия, закупуване на моторно превозно средство, за приспособяване на жилище,
балнеолечение и/или рехабилитационни услуги. Въведени са ясни правила относно
лицата, имащи право на съответната помощ, необходимите документи за отпускането ѝ
и лицата/институциите, които получават финансовите средства.
В дирекциите „Социално подпомагане“ е в ход приемането за заявления от
хората с увреждания за извършване на комплексна индивидуална оценка на
потребностите. Регламентирани са източникът на средствата за оказване на личната
помощ и техният получател. Доставчик на личната помощ е кметът на общината по
настоящ адрес на лицето.
Д-р Генева изясни, че проблемите, свързани с оценката на работоспособността
могат да се разглеждат в два аспекта – временната неработоспособност и трайно
намалената работоспособност. Съгласно вътрешен норматив на Националния
осигурителен институт (НОИ), времето, в което лицето трябва да ползва отпуск поради
временна нетрудоспособност за определено заболяване, е точно регламентирано. По
тази причина голям брой болнични листи са обжалвани без да се взема предвид
реалното състояние на пациента. Това води до допълнително натоварване на ТЕЛК, а
лицата получават обезщетенията си с голямо закъснение. Според д-р Генева е
необходимо приемането на нормативен документ, регламентиращ ясно тези отношения.
Министерството на здравеопазването е уведомено за проблема.
С новата Наредбата за медицинската експертиза, която е в сила от месец август
2018 г., е въведен принципът за определяне на процента трайна нетрудоспособност
само на база основното заболяване, а съпътстващите заболявания не се сборуват и
добавят към основното. Това води до намаляване на получаваната от лицата инвалидна
пенсия или спиране на нейното изплащане, което е причина за множество жалби на
пациенти. По тази причина се очаква да бъде предложена нова Наредба за
медицинската експертиза.
Д-р Теменужка Матева – управител на Център за психично здраве – Русе
изрази мнение, че проблем с обжалвани болнични листове съществува, но по-сериозно
стои въпросът с изискването за наличие на решение на ТЕЛК за ползване на социални
услуги. Това прави невъзможно насочването към Дневния център на лица с алкохолна и
наркотична зависимост, тъй като те не желаят да се явяват пред ТЕЛК.
Г-жа Катя Петрова – началник на отдел „Социални дейности“ и и.д. директор
на дирекция „Социални и здравни дейности“ в Община Русе повдигна въпроса за
администрирането на новите социални услуги, на които общините ще бъдат доставчик
по Закона за личната помощ. Вмененото им по този закон задължение изисква
финансови средства за набиране и подготовка на кадри, избор и оборудване на
подходящи помещения с осигуряване на достъпна архитектурна среда. Новият Закон за
социалните услуги също не е обезпечен със средства за администриране.
По трета точка от дневния ред думата взе г-жа Деана Димова – управител на
Сдружение „Център Динамика“. Тя представи резултатите от Програма „Подобряване
на устойчивостта на Национална програма по туберкулоза“. Стана ясно, че в периода
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на действие на Програмата случаите на заболели от туберкулоза значително са
намалели. Обхванати са лица от рискови групи, които са изследвани и профилактирани.
Потвърдените случаи на заболели са проследени, издирени и изследвани са
контактните лица. Друга застъпена дейност е провеждането на кампании сред широката
общественост. Като извод може да се направи отлична успеваемост на Програмата по
отношение на откриването и лечението на болестта и изградена мрежа от обучени
кадри – представители на неправителствени организации. Стана ясно, че срокът на
Програмата е изтекъл през 2018 г. Г-жа Димова изрази мнение, подкрепено и от
присъстващите, че е целесъобразно дейностите да продължат под някаква форма.
По т. Разни последва изказване на г-жа Влахова, която сподели проблем,
свързан с обслужването на здравнонеосигурени лица. Това обикновено са бездомни
хора, които нямат адресна регистрация на територията на област Русе, често са с
някакъв тип зависимост и редица заболявания и след приключване на болничното им
лечение отново трябва да излязат на улицата. За да не се случи това, биват настанявани
в Приют за лица, но без да е налично изскуемото решение на ТЕЛК. Там те престояват
много над определения максимален срок от три месеца.
В резултат на проведената дискусия г-н Колев предложи и присъстващите
единодушно приеха следните
РЕШЕНИЯ:
1. Д-р Теменужка Матева да изпрати в Областна администрация – Русе
мотивирано становище относно проблема с настаняването в Дневния център за
пълнолетни лица със зависимости. След получаване на становището да се проведе
работна среща с компетентните институции на регионално ниво за изготвяне на
предложение за разрешаване на проблема, което да бъдe изпратено на Министерството
на труда и социалната политика.
Срок: 30.06.2019 г.
Отговорници: Център за психично здраве – Русе, Областна администрация –
Русе
2. Г-жа Катя Петрова да изпрати в Областна администрация – Русе мотивирано
становище относно прилагането на разпоредбите на Закона за личната помощ и
администрирането на социалните услуги. След получаване на становището да се
проведе работна среща с компетентните институции на регионално ниво за изготвяне
на предложение за разрешаване на проблема, което да бъде изпратено на
Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите и
Националното сдружение на общините в Република България.
Срок: 30.06.2019 г.
Отговорници: Община Русе, Областна администрация – Русе
3. Да се проведе работна среща с компетентните институции на регионално
ниво за обсъждане на проблема със здравнонеосигурените пациенти без адресна
регистрация на територията на област Русе.
Срок: 30.06.2019 г.
Отговорници: Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, Областна
администрация – Русе
Поради изчерпване на дневния ред г-н Колев закри заседанието, като благодари
на присъстващите за участието.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/
ВАЛЕНТИН КОЛЕВ
Заместник областен управител
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