ОДОБРЯВАМ: /П/
За областен управител на област Русе
/съгл. Заповед № 3-95-00-1277/01.11.2013 г./
МИЛЕНА ХИНКОВА
Заместник областен управител
ПРОТОКОЛ
№ 2/03.10.2013 г.
от заседание на Обществен съвет към областният управител на област Русе

Днес, 03.10.2013 г. от 16.00 ч., в Зала 1 на Областна администрация Русе, се проведе
редовно заседание на Обществения съвет към областния управител на област Русе.
На заседанието присъстваха г-н Венцислав Калчев – областен управител на област
Русе и председател на Обществения съвет, г-жа Айлян Карамехмедова и г-жа Милена
Хинкова – заместник областни управители на област Русе и заместник-председатели на
Обществения съвет и г-н Симеон Иванов – главен секретар на Областна администрация
Русе и секретар на Обществения съвет.
От всички членове на Обществения съвет, отсъстваха представителите на ЦДГ
„Ралица” Русе, Драматичен театър „Сава Огнянов” Русе, Сдружение на Областните
управители на област Русе, Съюза на пенсионеритв-2004” Русе и Сдружение „Смело
сърце”. Налице е необходимият кворум за провеждането на редовно заседание на Съвета.
Г-н Калчев приветства присъстващите и преди да премине към гласуване на
дневния ред, който е получен от г-н Венцислав Великов – секретар на Обществения съвет
от гражданската квота, предложи да се гласува одобрението на протокол № 1/03.09.2013 г.,
който е изпратен на всички, като в предвидения срок не са постъпили корекции по него.
Областният управител предложи следния дневен ред, който се прие
единодушно след гласуване:
1. Закриване на ДМСГД – Русе;
2. Финансиране на Спортната зала – експозе и искане за информация за
държавната позиция по въпроса;
3. Състояние на „Напоителни системи” – експозе и искане за информация за
текущото състояние и причините за него;
4. Придобиване от Община Русе на собствеността върху Лесопарк „Липник” –
искане за информация по текущото състояние;
5. Състояние на ВиК мрежата в Русе и Областта.
Думата взе г-жа Милена Хинкова – заместник областен управител на област
Русе и заместник-председател на Обществения съвет. Тя направи уточнението, че тези
теми са важни за област Русе, но по Устройствения правилник на Областните
администрации, Областният управител има определени правомощия, които са ограничени.
Г-жа Хинкова предложи една от темите на следващото заседание да бъде точно промяна на
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правомощията на Областния управител. В тази връзка, така както са формулирани
въпросите, са повече от компетенциите на кмета на община Русе. Областният управител
може да участва със становище за отчитане на работата на съответните държавни агенции
и дружества, но не и да въздейства върху тях. Например за закриване на ДМСГД – Русе, за
което има изрично решение на Общински съвет, Областният управител няма възможност
да се намеси.
По първа точка: Закриване на ДМСГД – Русе думата взе г-жа Айлян
Карамехмедова - заместник областен управител на област Русе и заместникпредседател на Обществения съвет. Г-жа Карамехмедова каза, че преструктурирането
на ДМСГД Русе се извършва пилотно по проект „Посока: семейство“, изпълняван от
Министерство на здравеопазването, в партньорство с Държавната агенция за закрила на
детето и Агенцията за социално подпомагане. Обща цел на проекта е подготовката за
преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) от 0 до 3годишна възраст чрез извършване на целенасочена подготвителна дейност в 8 пилотни
области, включително в област Русе. Специфични цели са – планиране на подходящите
услуги в пилотните 8 ДМСГД, обект на преструктуриране, подготовка за извеждане на
децата от институциите и комуникиране на процеса и целенасочени мотивационни и
информационни действия спрямо заинтересованите страни в негова подкрепа.
Преструктурирането на всички специализирани институции за деца, в т. ч. ДМСГД е
заложено в редица стратегически документи на национално, областно и общинско ниво:
- Визия за деинституционализация на децата в Република България, приета
с Решение на Министерския съвет от 24.02.2010 г.;
- План за действие за изпълнение на Визия за деинституционализация на
децата в Република България 2010-2013 г., приет с Решение на Министерския съвет
от 24.11.2010 г., предвиждащ разработването на голям брой социални услуги в
България, които да заменят съществуващите към 01.10.2010 г. институции за деца,
включително 32 Дома за медико-социални грижи за деца (от 0 до 3 години), в момента
управлявани от Министерство на здравеопазването;
- Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе 20102015 г., приета с решение на Областния съвет за развитие от 16.12.2009 г.;
- Общински план за развитие на социалните услуги в Община Русе 2010-2015
г.
Ако до края на годината не се закрият ДМСГД, то персонала няма как да
кандидатства за новите услуги. Според г-жа Карамехмедова, този проблем ще бъде решен
до края на 2013 г.
Участието на Областна администрация Русе в процеса на
трансформиране на ДМСГД Русе се заключава в подпомагане дейността на
Областния
координационен
механизъм
по
деинституционализация
и
популяризиране на процеса чрез публикуване на периодична информация на сайта на
Областна администрация Русе.
По темата, думата взе г-жа Лора Саркисян – изпълнителен директор на Клуб
„Отворено общество” Русе. Тя също подкрепя идеята за деинституционализация, но не
вижда драстични промени и добави, че за повече информация по въпроса, Обществения
съвет е необходимо да се обърне към Община Русе.
Г-н Венцислав Великов - представител на Гражданска инициатива
„Обществен съвет Русе” и секретар на Обществения съвет от гражданската квота
помоли материала, който изнесе г-жа Карамехмедова, да се изпрати на членовете, за по2

подробно запознаване. Също така попита, след закриване на ДМСГД, какво ще се случи с
персонала. Той също е на мнение да се изиска становището на община Русе по проблема.
В тази връзка, г-жа Карамехмедова прочете на присъстващите Решение 686 на
Общински съвет Русе, с които са предложени пакет мерки, гарантиращи защитата на
интересите на общността в областта на детското здравеопазване. Според нея не може
услугите да се делят на чисто социални и здравни, там нещата са комплексни.
В дискусията взе думата г-жа Галина Ханджиева - директор на Териториално
статистическо бюро – Русе, която също каза, че е неминуемо съчетаването на медицински
и социални услуги. Не всички деца са с увреждания, но всички имат нужда от социални
услуги.
Същата позиция зае и Г-жа Радка Атанасова – председател на УС на Сдружение
„Свят за всички”.
Г-жа Карамехмедова уточни, че идеята е тези деца да не остават в
специализирания дом, а да бъдат върнати в собствените им или настанявани в приемни
семейства.
Думата взе г-жа Татяна Дончева – директор на Дирекция „Социално
подпомагане” Русе. Тя приветства инициативата да се дискутира проблема и каза, че
Решение № 686 на Общински съвет Русе не противоречи на нормативната база. Г-жа
Дончева допълни, че ДМСГД е вид лечебно заведение, за който е стартирала процедура
по ликвидация. Тази ликвидация е във връзка с Решение на Министерски съвет.
Имуществото, находящо се в ДМСГД, трябва да бъде съхранено и според
Министерството на здравеопазването, МБАЛ Русе може да бъде правоприемник.
Координаторът на проект „Посока-семейство” уточни, че след преместването, в
МБАЛ Русе са предвидени пакет услуги, включващи наличие на център за психично
здраве, звено майка бебе (за спешно настаняване на майки с деца), педиатър и др.
Г-н Ивайло Иванов – представител на СНЦ „Българо-Румънски
трансграничен институт по медиация” също подкрепя предложението за прехвърляне на
услугите. След като има деца, които не са обгрижвани в семействата си, такива
институции са необходими. Липсата на алтернативи ще доведе децата в семействата им, а
всички знаем, че там не винаги е най-добрата среда за тях.
Г-н Вили Икономов – вокален педагог зададе въпроса специалистите, които до
този момент са работили в ДМСГД, ще останат ли на работа в МБАЛ Русе, или ако не,
кое гарантира подбора на добри и достатъчно специалисти.
Г-жа Татяна Дончева поясни, че приоритет е работата (психологическа и морална)
със семействата, особено с тези от малцинствата и деца в неравностойно положение. На
въпроса дали ще се запази персонала, г-жа Дончева беше категорична, че работните места
максимално ще бъдат запазени .
Г-н Венцислав Великов изказа притеснението си относно евентуалното забавяне
стартиране на ликвидацията от страна на Министерството на здравеопазването, което би
могло да попречи преместването в срок.
В тази връзка г-жа Карамехмедова пое ангажимента за изпращане на писмо до
Министерството на здравеопазването за съдействие относно експедитивното стартиране
на процедурата.
След дискусията по първа точка, се премина към втора точка от дневния ред, а
именно: Финансиране на Спортната зала – експозе и искане за информация за
държавната позиция по въпроса.
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Г-н Калчев обяви на присъстващите, че завършването на Спортната зала е
приоритет както на Областния управител, така и на община Русе и на народните
представители от Област Русе. Взето е решение на Общински съвет Русе за намиране
начин за отпускане средства за продължаване на спрените строителни дейности. Г-н
Калчев поясни, че проекта на залата отговаря на стандартите за европейски и световни
първенства и всичко, което е в правомощията му като областен управител, ще бъде
направено за реализиране на проекта.
Думата взе г-н Мариян Димитров – представител на Фондация „Бузлуджа”.
Неговите подозрения са, че в сделката за Спортната зала има корупционен елемент.
Г-н Калчев отговори, че относно отпускането на средствата има решение на
Общински съвет и ако г-н Мариян Димитров има някакви основателни съображения за
корупция, да бъде по-обстоятелствен в изказванията си и този проблем е необходимо да
бъде отнесен към прокуратурата, а не обсъждан на днешното заседание.
Г-н Иво Пазарджиев - представител на УС на Русенско младежко сдружение
също изказа мнение, че ако г-н Димитров има основателни подозрения за корупция, е
необходимо да се обърне към прокуратурата. Друго, което добави е, че в изказването на
Министър-председателя на Република България не е станало ясно за коя зала ще се
отпусната средства – за тази в Русе или във Варна. Според него е необходимо да се напише
писмо до Министерството на финансите, в което да се уточни, че гражданите на гр. Русе се
интересуват дали държавата ще подкрепи довършването на Спортната зала.
Г-н Калчев поясни, че според него ще бъдат отпуснати средства за Русенската зала,
тъй като тя отговаря на някои изисквания за провеждане на европейски и световни
първенства, на които изисквания залата във Варна не отговаря. Той подкрепя мнението на
членовете за запитване към Министерството на финансите относно довършване на залата,
но уточни, че е необходимо да се изготви декларация от името на Обществения съвет.
Г-н Венцислав Великов предложи идеята, ако действително е необходимо
Държавата да финансира проекта с 9 млн. лева, това да стане като придобие съответния
брой акции от Дружеството и стане пълноправен акционер, представен в Общото събрание
и управителните органи.
Г-н Калчев намери идеята за много интересна и пое ангажимент да я предложи
пред съответните органи.
По трета точка от дневния ред – Състояние на „Напоителни системи” –
експозе и искане за информация за текущото състояние и причините за него, г-н
Калчев запозна членовете на Съвета за направените две проверки на дружеството, както и
че предстои трета. На проведеното заседание за подготовката на областта за предстоящия
зимен сезон, бе изслушан и доклада на г-н Михаил Милчев – управител на Напоителни
системи” ЕАД, клон Долен Дунав. Изпратено е писмо до УС на „Напоителни системи”
София, относно изнесеното в доклада тревожно състояние и невъзможността на
дружеството да изпълнява функциите си. Г-н Калчев добави още, че г-жа Ферихан
Ахмедова е представила визия за оздравяване на дружеството и, че се търси начин на
държавно ниво да се справят с тежкото финансово състояние на дружеството.
По четвърта точка от дневния ред - Придобиване от Община Русе на
собствеността върху Лесопарк „Липник” – искане за информация по текущото
състояние, г-н Венцислав Калчев поясни, че са проведени разговори с Министерството
на земеделието и горите относно лесопарка да стане собственост на община Русе и да се
превърне в кът за отдих за русенци.
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След като нямаше мнения и коментари по темата, се премина към петата точка
от дневния ред - Състояние на ВиК мрежата в Русе и Областта.
Областният управител предостави информация на присъстващите, че съществуват
няколко вида собственост на ВиК съоръженията. На територията на община Русе действа
само едно ВиК. Например с. Сваленик и гр. Ценово са към ВиК Разград, с. Тетово към ВиК
Исперих. В община Разград има три ВиК дружества – Кубрат, Разград и Исперих.
За да се оползотворят европейски средства, беше необходимо създаване на ВиК
асоциация, на която председател е Областният управител. На 31.10 2013 г. предстои
провеждане на заседание, след което членовете на Обществения съвет ще бъдат уведомени
за решенията, които са взети.
Г-н Калчев допълни още, че по отношение на водоснабдяването, общината е в
добро състояние, но не така стои въпроса с канализацията. В генералния план са заделени
голяма част от финансовите средства за изграждане на канализационна мрежа, но
евентуално това ще промени цените за водоснабдяване.
Г-н Великов все думата и каза, че не е редно за изграждане на канализационна
мрежа, да се повиши цената на водата. Той даде пример за практиката в Конфедерация
Швейцария, където ВиК услугите дори са безплатни за гражданите. Също така повдигна
въпроса докога след проливен дъжд, улиците на гр. Русе ще се наводняват.
Членовете на Обществения съвет се обединиха около мнението, че когато на
заседанията се разискват дадени теми, както ВиК, необходимо е да присъства техни
представители, които да внесат светлина по поставените проблеми.
Г-жа Хинкова уточни, че специално по тази тема за ВиК, Областния управител
като председател на асоциацията, също е запознат с проблемите и може да вземе
отношение и допълни, че ще бъде предвидено допълнение на Правилата за устройството и
дейността на Обществения съвет, относно отправяне покана към представители от
съответни институции, имащи отношение към разглежданите теми на предстоящи
заседания.
Г-жа Галичка Николова – представител на Гражданска инициатива
„Обществен съвет Русе” зададе въпроса кога ще има точна информация за проблемният
колектор в квартал „Чародейка”.
Г-н Бойко Никифоров – председател на Гражданско движение „Бъдеще за
Русе” изказа мнение, че материала, от който са изградени тръбите съдържа азбест, който е
канцерогенен и следва да бъдат предприети спешни мерки за подмяната.
В тази връзка, Областният управител поясни, че една от идеите, заложена в
проекта, в който общините са бенефициент, а ВиК координатор, е точно подмяната на
тръбите.
След проведената дискусия се оформиха следните решения:
1. Да се изготви писмо до Министерството на здравеопазването относно
съдействие за ускоряване стартиране на процедурата по преструктуриране на
ДМСГД;
Срок: 14.10.2013 г.
Отговорник: Областна администрация
Директор на дирекция АКРРДС
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2. Да се изготви проект на становище относно завършване на Спортната
зала в гр. Русе, която да послужи за подкрепа пред Министерството на финансите;
Срок: 31.10.2013 г.
Отговорник: членовете на Обществения съвет
към Областния управител.
3. Следващото заседание на Обществения съвет към Областния управител
на област Русе да се организира и проведе на 05.11.2013 г. /вторник/ от 16.00 часа, в
Зала 1 на Областна администрация Русе, с основна тема на дневния ред – Обсъждане
правомощията на Областния управител.
Срок: 05.11.2013 г.
Отговорник: Областна администрация Русе.
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