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УЧАСТНИЦИТЕ В БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР  

НА ТРУДА И ДЕЙНОСТТА НА НЗОК 
 

Д-р Йошенка Ненчева, 

Директор на РЗОК Търговище 

 

1. Връзката на дейността на НЗОК с пазара на труда, освен това, че НЗОК е работодател, 
може да се разглежда в следните направления: 

 Участниците на пазара на труда – работодатели и наемни работници – са част от 
механизмите на управление на НЗОК. Трипартизмът "работодатели, държава и 
осигурени" е в основата на управлението на процесите в НЗОК. Съгласно чл. 13 от Закона 
за здравното осигуряване в Надзорния съвет на НЗОК са включени двама представители 
на представителните организации на работниците и служителите, двама представители 
на представителните организации на работодателите. Надзорният съвет на НЗОК се 
състои от 9 членове. НЗОК е обществена организация и нейната структура следва 
следната логика: средствата да се управляват от тези, които ги дават. 

 Работодателите имат определени задължения, свързани с внасянето на дължимите 
осигурителни вноски за наетите от тях лица и подаването на съответната информация 
към НАП за администрирането на процеса. Здравноосигурителната вноска на наемен 
работник се внася от работодателя и се разпределя между работодателя и наемния 
работник в съотношение 60 към 40. Работодателите подават в компетентната 
териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларации по образец 1, 
в която се съдържа информация за осигурителния доход; осигурителните вноски за 
осигурените лица. 

2. Основни характеристики на проблемите на лицата, отпадащи от пазара на труда в 
община Омуртаг, възникващи във връзка с дейността на РЗОК 

Лицата, отпадащи от пазара на труда, остават задължително осигурени лица по смисъла на 
чл. 33 от Закона за здравното осигуряване. Задължението за осигуряване не се прекратява с 
прекратяване на трудовото правоотношение между работодател и наемен работник. Съществуват 
следните възможности: 

1. За лицата, получаващи обезщетение за безработица, осигурителните вноски са за сметка 
на държавния бюджет.  

2. За лицата, които не получават обезщетение за безработица, съществува възможността 
сами да внасят осигурителните вноски, като за целта изпълнят определени процедури в 
териториалните поделение на НАП, или вноските им да бъдат поети от системата на 
социално подпомагане, при изпълнение на определени условия.  

3. Здравноосигурителните права се прекъсват, ако не са внесени повече от три месечни 
здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на 
месеца, предхождащ месеца, в който на лицето е оказана медицинска помощ, платена от 
Националната здравноосигурителна каса. Тоест, за да имате право да ползвате безплатна 
медицинска помощ през февруари 2014 г., ще трябва да сте платили не по-малко от 33 
месечни здравноосигурителни вноски от януари 2011 г. до декември 2013 г. (включително). 

Проблемите за лицата, отпадащи от пазара на труда, основно са свързани с непознаване на 
процедурите, които следва да изпълнят, за да не загубят здравноосигурителните си права. Тези 
процедури са свързани с посещение в регионален офис на Агенцията по заетостта, Националната 
агенция за приходите, Агенцията за социално подпомагане и т.н. Най-често проблемни са 
обезкуражените безработни, които не са регистрирани в бюрата по заетостта и не получават 
обезщетения. 

Друг проблем е свързан с това, че част от работодателите не сключват трудови договори със 
служителите си и не им изплащат здравни и социални осигуровки. Това е практика в сивия сектор, в 
който са заети една част от българските граждани. Такава ситуация може да се наблюдава и в 
нормалния сектор, когато се касае за сезонна или временна работа.  
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3. Проблемите на лицата, отпадащи от пазара на труда, във връзка с дейността на РЗОК, 
възникващи поради миграция на семейства и млади хора в рамките на Европейския съюз 

Лицата, отпадащи от пазара на труда, не загубват автоматично правата си на задължително 
осигурени лица по смисъла на Закона за здравното осигуряване. При миграция в рамките на 
Европейския съюз се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност.  

Българските граждани, които са с непрекъснати здравноосигурителни права съгласно 
българското законодателство, могат да ползват при необходимост медицинска помощ в държавите 
от Европейската общност – когато пребивават на различно основание в останалите държави от 
Европейския съюз (ЕС), държавите по Споразумението за Европейското икономическо пространство 
(ЕИП) и Конфедерация Швейцария: краткосрочно (временен престой) или дългосрочно 
(пребиваване). 

Правото на медицинска помощ в ЕС зависи от непрекъснатите здравноосигурителни права, 
придобити в компетентната държава. Определянето на компетентната държава за социалното и 
здравното осигуряване на гражданите се извършва съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
883/2004 за координация на системите за социална сигурност и регламента за неговото прилагане № 
987/2009. На територията на Република България определянето на приложимото законодателство се 
извършва от Националната агенция за приходите (НАП) 

В РЗОК Търговище ще бъде оказано пълно съдействие на осигурените лица по прилагане на 
тези процедури, съответно издаване на необходимите формуляри. 

4. Какви подходи и методи за решаване на тези предизвикателства имаме и ползваме? 

Нежеланите последици от движението на осигурени лица в рамките на ЕС могат да бъдат: 

1. Възникване на “двойно” осигуряване, ако едно лице попадне под осигурителните 
законодателства на две държави - работи в държава, която задължително осигурява 
работещите, но живее в друга държава, която осигурява задължително постоянно 
пребиваващите на нейна територия; или липсата на осигуряване, ако лицето не попадне под 
осигурителното законодателство на нито една държава. 

2. Неравно третиране при предоставянето на осигурителни права и получаването на 
осигурителни обезщетения между собствените граждани на една държава и чуждите 
граждани, които пребивават на нейна територия на различни основания – работа, търсене на 
работа, обучение, почивка, постоянно пребиваване след пенсиониране.  

3. Пропуски в осигуряването, които биха възпрепятствали едно осигурено лице да получи 
осигурително обезщетение, защото не е налице необходимият период на осигуряване по 
законодателството на нито една държава. 

4. Ограничаване на изплащането на осигурителните обезщетения до територията на 
държавата, която е отговорна за тяхното отпускане. 

Гореописаните проблеми се решават с Регламенти за координация на системите за социална 
сигурност (т.е. социално и здравно осигуряване). Това са правилата, въведени с Регламент (ЕИО) № 
1408/71 на Съвета за прилагане на системи за социална сигурност към лицата, които се движат в 
рамките на Общността - наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които 
не са задължително здравноосигурени на друго основание, с Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета, 
определящ процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета, и с всички други 
регламенти, които ги изменят, допълват или заменят. 

5. Начин за онлайн проверка на здравноосигурителния статус на български граждани от 
специалистите - партньори в Мюнхен 

Проверка на здравноосигурителния статус на български граждани може да бъде направена 
на страницата на НАП на следния адрес: 

https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/selectService:6,2,rep.HealthStatus.home  

За целта се въвежда ЕГН или ЛНЧ на лицето. Страницата е достъпна само на български език. 

 

https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/selectService:6,2,rep.HealthStatus.home
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https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/selectService:6,2,rep.HealthStatus.home 

 

6. Препоръки и предложения за съвместно решаване на проблемите на работниците 
мигранти за социализация в град Мюнхен 

- По отношение здравния и здравноосигурителния статус на работниците – мигранти, 
препоръките и предложенията подробно са изложение в предходния „Информационен бюлетин”. 

 

7. Как е решен достъпът до здравеопазване на здравно неосигурени лица от уязвими 
групи. Как на практика работят тези механизми. Дали всички нуждаещи се имат достъп до тях.  

Здравно неосигурени лица имат достъп до: 

1. спешна медицинска помощ; 

2. диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход 
и/или лично имущество, което да им осигурява участие в здравноосигурителния процес; 

3. дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания; 

4. дейности по амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания;  

5. интензивно лечение;  

6. дейности по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето - профилактични прегледи и 
изследвания и акушерската помощ за всички здравно неосигурени жени, независимо от 
начина на родоразрешение, по обхват и по ред, определени с наредба на министъра на 
здравеопазването. 

 

 

***** 
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ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПАЗАРА  

НА ТРУДА В ОБЩИНА ОМУРТАГ  

И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ВЪЗНИКВАЩИ 

ПОРАДИ МИГРАЦИЯТА КЪМ СТРАНИ ОТ ЕС 

 
 

1. Описание на най-важното на българския пазар на труда и основните 
предизвикателства пред него. 

Агенцията по заетостта, която е Изпълнителна агенция към Министерството на труда и 
социалната политика, е публичната институция, изпълняваща държавната политика по заетостта 
чрез предоставяне на посреднически услуги и стимули за насърчаване наемането на безработни 
лица. Агенцията по заетостта извършва непрекъснато наблюдение и анализ на състоянието и 
тенденциите на националния трудов пазар и регулярно информира обществеността чрез месечни 
бюлетини, статистически данни и регулярни информационни материали, разпространявани чрез 
медиите, официалната Интернет страница и други комуникационни канали.  

Развитието на заетостта през 2013 г. на националния трудов пазар се характеризира със 
стабилизиране в броя на заетите за цялата година около нивото им от 2012 г. През първото 
тримесечие броят на заетите надхвърли стойността си от края на 2012 г., а през вторите три месеца 
бе постигнат положителен ръст на заетостта и на годишна база. Равнището на регистрирана 
безработица в страната средно за 2013 г. е 11.3%. Средномесечното равнище нараства минимално 
спрямо 2012 г. – с 0.2 процентни пункта (през 2012 г. – с 1 процентен пункт), като това е най-ниският 
ръст от началото на кризата. В края на годината, през декември 2013 г., равнището е по-ниско от 
нивото в началото на годината, за разлика от предходната година.

1
 

През 2014 г. възстановяването на пазара на труда се очаква да продължи с ускорен темп и за 
разлика от 2013 г. ще се отрази в намаление на безработицата. С постепенното повишаване на 
заетостта растежът на средната работна заплата се очаква да се установи на около 5%, а 
напредването в темпа на нарастване на производителността на труда ще спомогне за намаляване на 
разликата между двата показателя, установена през 2013 г. 

В края на първото тримесечие на 2014 г. на националния пазар на труда се открояват 
следните Акценти

2
: 

 Средномесечният брой на безработните, регистрирани в бюрата по труда, е 400 345, с 
9360 лица повече спрямо първото тримесечие на 2013 г. Броят на безработните намалява 
минимално през февруари – с 290 лица, а през март – с 2085 лица; 

 Средномесечното равнище на безработица е 12.2%. В сравнение със същия период на 
2013г. то е с 0.3 процентни пункта по-високо. През първите три месеца на 2014г. равнището на 
безработица е с една и съща стойност - 12.2%; 

 В бюрата по труда са регистрирани средномесечно 35 069 безработни младежи до 24 
години. Спрямо същия период на 2013 г. те намаляват с 3864 лица. Делът им в общия брой на 
безработните е 8.8% и намалява с 1.2 процентни пункта;  

 Безработните младежи до 29 г. са 75 313 лица средномесечно (вкл. до 24 г.). Спрямо 
същия период на 2013г. броят им намалява с 6120 лица. Делът им в общия брой на безработните е 
18.8% и намалява с 2 процентни пункта; 

 В бюрата по труда са регистрирани 147 663 безработни над 50 години средномесечно, с 12 
016 лица повече от съответния период на 2013 г. Делът им нараства с 2.2 процентни пункта до 36.9% 
от общия брой на безработните; 

  Търсенето на работна сила в бюрата по труда на първичния пазар, по програми за 
заетост и по насърчителни мерки от ЗНЗ през първото тримесечие на 2014 г. нараства спрямо същия 
период на предходната година, а по схеми на ОП РЧР – намалява. Обявените свободни работни 
места на първичен пазар, по програми за заетост и по насърчителни мерки от ЗНЗ са 67 322, с 13 880 
места повече спрямо съответното тримесечие на 2013 г.; 

                                                 
1
 Източник: Кратък отчет за дейността на АЗ през 2013 г. http://www.az.government.bg/pages/otchet-za-deinostta-

na-az/K  
2
 Източник: Информационен бюлетин за безработицата, активната политика по заетостта и реализацията на 

оперативната програма „развитие на човешките ресурси” през  периода  януари - март 2014 г. 
http://www.az.government.bg/bg/stats/view/3/121/  

 

http://www.az.government.bg/pages/otchet-za-deinostta-na-az/K
http://www.az.government.bg/pages/otchet-za-deinostta-na-az/K
http://www.az.government.bg/bg/stats/view/3/121/


 6 

 През първото тримесечие на 2014 г. на първичния пазар са заявени 41 426 места, с 5176 
места повече от същия период на предходната година. Отчита се най-значителният брой заявени 
работни места през този период в реалната икономика от десет години насам; 

 Започналите работа безработни са 53 433, този брой е с 6619 лица по-малко спрямо 
същия период на 2013 г. Намалението е в резултат на по-малкия брой включени безработни в схеми 
по ОП „Развитие на човешките ресурси”. На първичния пазар през периода са започнали работа 44 
021 безработни, с 5419 лица повече. Посредничество на бюрата по труда са ползвали и други 9412 
безработни, които са намерили реализация чрез включването им в програми и мерки за заетост по 
ЗНЗ, както и в различни схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”; 

 В обучение са включени общо 10 622 лица, от които 6427 безработни и 4195 заети лица.  
Държавната политика по заетостта нормативно се регламентира от Закона за насърчаване на 

заетостта, а параметрите й се определят ежегодно чрез Национален план за действие по заетостта.  
През 2014 г.

3
 се очаква възстановяването на пазара на труда в страната да продължи с 

ускорен темп съгласно Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на МФ за периода 2014-
2016 г. В резултат, през 2014 г. се очаква заетостта да нарасне, а нивото на безработица да намалее. 
Възстановяването на пазара на труда през 2014 г. ще е бавно, поради значителния спад на 
населението.  

Основните предизвикателства на пазара на труда и в областта на човешките ресурси през 
2013 г., които трябва да се решават през 2014 г. и с помощта на активната политика са: 

 Недостиг на свободни работни места и ограничено разкриване на нови работни места, 
което фокусира търсенето на работна сила върху висококвалифицираните кадри за 
определени сектори, а търсенето на нискоквалифицирани остава свито или предимно със 
сезонен характер; 

 Висок брой безработни, който се увеличава при съществена диференциация по региони, 
ниска конкурентоспособност на пазара на труда на младежите, продължително 
безработните, безработните над 50-годишна възраст, ромите, безработните с увреждания, 
като при тези неравнопоставени групи има опасност от социална изолация и съществено 
обедняване. 

 Сегментиран пазар на труда с ниска мобилност със силно влияние на сезонния фактор. 

 Висок резерв от неактивни лица с ниска или без квалификация. 

 Силно влошена ситуация на пазара на труда в някои европейски страни, в които работят 
много българи – в т.ч. Гърция, Испания, и др.  

 Полагане на труд без трудови договори, неплащане на трудовите възнаграждения и 
нарушаване на трудовото законодателство. 

 
Основните приоритети на националната политика по заетостта през 2014 г. са определени, 

като се очаква по-висок икономически ръст, постепенно стопанско оживление и активиране на 
вътрешното търсене. 

Основните приоритети включват: 
1. Активиране и подобряване на пригодността за заетост на безработните лица и най-вече 

на тези от неравнопоставените групи на пазара на труда. За възстановяване на 
динамиката на трудовия пазар ще допринесе по-бързото устройване на работа на 
безработните, които своевременно са придобили търсените на пазара на труда умения 
след отговарящо на потребностите на работодателите обучение; активиране на 
неактивните лица в т.ч. обезкуражените; подпомагане на създаването на работни места. 

2. Подобряване на бизнес средата, подкрепа за запазване на заетостта и ефективно 
използване на субсидиите за наемане на работа, използване на потенциала на ключови 
сектори, като например екологичната икономика, ИКТ (информационни комуникационни 
технологии) или сектора на здравеопазването и предоставянето на грижи за осигуряване 
на повече заетост. Наред с това ще се ограничава нелоялната конкуренция на 
предприятията с нерегламентирана заетост и недекларирани плащания и ще се 
подпомага заетостта в малките и средните предприятия. Ще се развива 
регионализацията. 

3. Развитие на междуинституционалното взаимодействие и социалното партньорство. 
 

2. Основни черти и характеристики на пазара на труда в община Омуртаг 
Селскостопанското производство е с водеща роля при определяне на характера на 

икономиката на община Омуртаг. Неговото развитие е на база на традициите и производствения 
опит на населението. Значителен размер земи не се обработват и се използват само като пасища. 
Основна причина за това са раздробяването на земите, липсата на средства за обработка и 
недостатъчно ефективната система за изкупуване на произведената продукция. Животновъдството е 

                                                 
3
 Източник: Национален план за действие по заетостта  - http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexplan.htm  

http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexplan.htm


 7 

развито основно в частния сектор – в семейното стопанство. Част от произведената от 
животновъдството продукция е със стоково предназначение, а друга  - не малка част се използва в 
личното домакинство. 

Наблюдава се спад в структуроопределящи отрасли, които преди години бяха водещи, 
определяха облика на общината и даваха поминък на голяма част от икономически активното 
население – транспортно машиностроене, хранително-вкусова и особено шивашка промишленост. 
Инвестициите в преобладаващите малки и средни предприятия са недостатъчни за постигане на 
високотехнологично производство и ги прави неконкурентни в пазарна среда. 

 
Кратка характеристика на работната сила в общината  
От регистрираните в Дирекция „Бюро по труда” безработни лица преобладава делът на 

хората над 50-годишна възраст, които съставляват половината от всички регистрирани. Тази група 
безработни лица е с трудна мобилност и адаптивност към изискванията на пазара на труда. От 
години това са безработните с най-висок относителен дял. От друга страна работодателите се 
ограничават в наемането на работници над определена възраст и особено над 55-годишна възраст. 

В сравнение с това броят на регистрираните безработни младежи до 29 години е 
чувствително по-малък – едва 9,3 %. Наблюдава се тенденция на спад в броя на регистрираните 
младежи, дължаща се на сезонната и не сезонна трудова миграция и до голяма степен на 
негативната демографска тенденция в общината. При младежите безработицата се дължи основно 
на липсата на работни места и търсенето от работодателите на работна сила с подходяща 
квалификация и професионален опит. Същевременно младите хора са предпочитани, когато 
работодателите нямат изисквания свързани с квалификация и опит. 

В образователната структура на търсещите работа лица преобладава делът на тези с 
основно и по-ниско образование – 62,3 %. Същевременно лицата със средно образование са 35,2 % 
и с висше образование 2,4 %. Делът на хората с висше образование е много по-нисък от този за 
страната, като това се дължи на по-добрата реализация на местния пазар на труда и в много по-
голяма степен на факта, че младежите завършили висше образование в по-голямата си част не се 
завръщат по родните си места. Придобилите по-висока квалификация и образование обикновено 
търсят реализация в икономически по-развитите региони в страната и в чужбина. 

 
3. Проблеми на пазара на труда, възникващи поради миграция на семейства и млади 

хора в рамките на Европейския съюз 
Трудовата миграция, която основно обхваща младежите и хората на средна възраст, заедно 

със задълбочаването на негативните демографски процеси на застаряване на населението е 
съществен отрицателен фактор на пазара на труда. Много хора от общината поради липса на 
работни места и ниска цена на труда, търсят реализация в големите градове и в страните от 
Европейския съюз. Това се отразява негативно на местния пазар на труда, тъй като хората с по-
високо образование и професионална квалификация предпочитат да си търсят по-добре заплатена 
работа, отговаряща на тяхната подготовка и умения, а и предполагаща по-висок стандарт на живот. 
Тяхното мислене се основава на получена по неофициален път информация, че дори и 
неквалифицираният труд, за който не се изискват нито умения, нито квалификация е в пъти по-добре 
заплатен в останалите европейски страни. 

Хората с ниско образование и без квалификация, които съставляват по-голяма част от 
регистрираните търсещи работа лица живеят в селата влизащи в състава на общината. Те 
обикновено са в по-голямата си част на възраст над 50 години, което до голяма степен обяснява 
ниската им мобилност и нежелание за пътуване до по-отдалечени работни места. Обикновено тези 
хора разчитат на работни места по програми за заетост, които им дават макар и за кратко време 
заетост и минимални доходи. 

 
4. Подходи и методи за решаване на предизвикателствата пред пазара на труда 
Много и различни са формите на работа, които се прилагат за активизиране на пазара на 

труда. Трудовите посредници провеждат активна и целенасочена работа за мотивиране на 
безработни лица за започване на работа. Особено внимание се обръща на обезкуражените лица и 
особено на младежите до 24 годишна възраст. Формите на работа са различни - трудови борси, 
индивидуални и групови мероприятия за професионално ориентиране, срещи с психолог, 
мотивиране, консултиране, квалификация и преквалификация, ограмотяване. От тази година в ДБТ 
Омуртаг работи Ателие за търсене на работа, което предлага на безработните лица различни теми 
свързани с възможностите за реализация на пазара на труда.  

В системата на Агенцията по заетостта работи добре изградена мрежа за осигуряване на 
заетост в страните от Европейското икономическо пространство EURES. Предлаганите в мрежата 
услуги са многостранни и достъпни за всички търсещи работа в Европа. В сайта на Агенцията по 
заетостта са публикувани работните места на работодатели от Европейския континент. Информация 
за тези работни места, както и фирмите в България предлагащи заетост зад граница и лицензирани в 
Агенцията по заетостта може да бъде получена от трудовите посредници в ДБТ. Всяка година в ДБТ 
се провежда по едно мероприятие „Отворени врати” за представяне пред интересуващите се на 
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условията и възможностите за работа в Европейския съюз. Безработните лица, които проявяват 
интерес към възможностите за започване на работа в ЕС получават подробна информация от 
трудовите посредници за начините на търсене на работа, социална сигурност, данъци, образование, 
признаване на дипломи и др. 

Тази мрежа активно се ползва от безработните с образование, квалификация и владеещи 
поне един език, но за съжаление 60% от регистрираните в ДБТ-Омуртаг безработни са с основно и 
по-ниско образование и без квалификация. Много от безработните трудно общуват на официалния 
език в България, а още повече не владеят писмено езика. За съжаление все повече това са млади 
хора до 35 годишна възраст. При трудовата си миграция те разчитат единствено на информация и 
помощ от роднини, близки, съседи. 

Агенцията по заетостта, като основен посредник на пазара на труда, реализира активна 
политика, приоритетно насочена за подпомагане на уязвимите групи на пазара на труда и социално-
икономическата интеграция на етническите малцинства и другите групи в неравностойно положение 
на пазара на труда. Една от най-уязвимите групи на пазара на труда е тази на безработните роми. 
Интеграцията им е свързана с решаването на проблема с високия процент на безработица сред тях, 
основните причини за която са ниското им образователно и квалификационно ниво, поради което 
шансовете им на трудовия пазар са ограничени. В изпълнение на изискванията и препоръките на 
редица национални и международни документи, касаещи подпомагане интеграцията на 
малцинствата, Агенцията по заетостта реализира различни дейности, чиято реализация цели да се 
създадат условия за повишаване на заетостта на безработните роми чрез насърчаване и мотивиране 
за включването им в обучения за професионална квалификация и в програми за заетост.  

Паралелно с това, от съществено значение е и проблемът за недостатъчната, а някъде и 
напълно липсваща мотивация и желание за интегриране в трудовия пазар не само на отделни, но и 
на цели семейства или групи представители на ромското население.  

 
5. Какво като опит бихме желали да получим от Мюнхен 
Интересно и полезно би било да получим информация и споделен опит относно: 
- обхват на задълженията и функциите на посредниците в тяхната публична служба по 

заетостта по отношение на безработни и работодатели в малките населени места, отдалечени от 
икономическия и административен център; 

- форми за работа и подходи, които се използват за решаване на проблемите с уязвимите 
групи на пазара на труда, в т.ч. за мотивиране, работа с обезкуражени лица; 

- специфични дейности и подходи към младежите до 25 и до 29 г., в т.ч. към тези, които не 
ходят на училище, не работят и не се обучават; 

- начини, форми и подходи използвани за устройване на работа на хората, които активно 
търсят работа, но не притежават търсена на местния пазар на труда професия, образование, 
компетентности, поведение или визия 

- конкретна работа с лицата от етническите малцинства, в частност – с ромите. 
 
6. Препоръки и предложения за съвместно решаване на проблемите на работниците 

мигранти, за тяхната трудова интеграция и социализация в община Омуртаг и град Мюнхен 
В Агенцията по заетостта респективно в нейните териториални структури има многообразна 

информация за това какво трябва да знаят хората търсещи работа за страната в която искат да 
направят това. Най-важната и основна препоръка, която се дава на тези лица е да потърсят 
необходимата информация от трудовите посредници в ДБТ за възможностите за работа, 
предложенията от работодатели и най-важните неща, които трябва да знаят, когато решат да търсят 
трудова заетост в други страни. Много важно условие за лесно адаптиране и постигане на успех е 
знаенето на езика на съответната страна, както и притежаване на съответната професионална 
подготовка, изискваща се за съответните позиции. 

 
7. Съвети към семейства и млади хора, връщащи се в България без значение дали са 

работили или не в някоя от страните от ЕС/ЕИП 
При условие, че работили в чужбина лица решат да се завърнат в България, за да могат да 

упражнят придобитите по време на престоя си права, както и за по-успешната им адаптация най-
често съветите са свързани със запазването или получаването от обществената служба по заетостта 
или компетентната служба за социално осигуряване в страната откъдето идват на документи за 
осигурителни права и стаж, необходими за получаване на обезщетения при безработица (Формуляр 
U1 - Удостоверение за социалноосигурителни периоди, Формуляр U2-Удостоверение за запазване 
правото на обезщетения за безработица), както и  Формуляр P1- Обобщение на решенията за 
отпускане на пенсия – преглед на решенията, взети от различни институции в страните от ЕС, до 
които е подавано заявление за пенсия за старост, преживяло лице или инвалидност.  

Друг вид препоръки са свързани със запазването или получаването на формуляри на 
трудовите договори, издаден осигурителен номер, документи за придобита професия и/или 
квалификация, препоръчителни писма от работодатели и др. 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/finding-job-abroad/transferring-unemployment-benefits/contacts-list_en.htm#popup-contact-points
http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=bg
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В защита на личните права са съветите за закриване на банкова сметка, за прекратяване на 
дейността на създаденото в друга държава физическо/юридическо лице и др.под. 

 
8. Виждания за потенциален обмен в областта на трудовия пазар (заетост, обучение и 

други дейности) между ДБТ Омуртаг и гр. Мюнхен и конкретизация на готовността за 
ангажименти за участие в тези обмени 

Като териториална структура на Агенция по заетостта ДБТ Омуртаг би могла да установи 
контакт и форми на информационнен обмен със службата по заетостта в гр. Мюнхен. Темите за 
пазар на труда, форми и инструментариум за въздействие върху нивото на безработица, 
насърчаване увеличаването на заетостта, организация на работа в аналогична на ДБТ Омуртаг 
териториална структура, специфични акценти на местната политика за подпомагане на уязвими групи 
безработни лица, в т.ч. роми и много други теми в областта на заетостта и безработицата могат да 
бъдат предмет и форма на информационен обмен.  

 
9. Описание на потенциала в община Омуртаг от гледна точка на пазара на труда за 

създаване и развитие на социално предприятие и очаквания ефект от него 
В община Омуртаг селскостопанското производство е с водеща роля при определяне на 

характера на икономиката. Неговото развитие е на база на традициите и производствения опит на 
населението. В растениевъдството преобладава производството на пшеница, царевица, ечемик, 
овес, ръж и слънчоглед, чиято обработка е предимно машинна. От зеленчукопроизводството е 
застъпено производството на домати, краставици, пипер и зеле. От трайните насаждения 
преобладават насажденията сливи, вишни, череши, ягоди и малини. Значителен размер 
обработваеми земи не се използват. Основни причини за това са раздробяването на земите, липсата 
на средства за обработка и недостатъчно ефективна система за изкупуване на произведената 
продукция. На тази основа зеленчукопроизводството и овощарството не могат да предложат добро и 
продължително заплащане на труда, което да осигури трайна заетост и материална обезпеченост на 
работещи в този бранш лица.  

Увеличаването на производството на селскостопанска продукция може да бъде стимулирано 
при гарантираното й изкупуване. Това ще създаде сигурност у хората живеещи в селата на общината 
и имащи опит в производството на зеленчуци и плодове да увеличат или да започнат подобен вид 
дейност.  

Трудовата миграция в общините основно обхваща младежите и хората в средна възраст, и 
продължава да задълбочава негативните демографски процеси на застаряване на населението, и на 
намаляване на хората в трудоспособна възраст. 

В тази връзка би могло да се помисли за проучване на някоя от възможностите за 
инвестиране в изграждането на: 

1.  Зеленчукова борса за гарантиране изкупуването на произведената селскостопанска 
продукция; 

2.  Предприятие за преработка на селскостопанската продукция, произведена от 
земеделските производители, или такова за замразяване на съответната продукция, с превес на 
износа за европейски /и други пазари/. 

3.  При наличието на възможност за закупуване на цеха за изваряване на ракия, 
собственост на ЛВК Търговище да се обособи и възроди производството на характерната за региона 
ракия. 

Това ще създаде предпоставки за: 
1.  Увеличаване производството на зеленчуци и плодове характерни за региона и 

екологично чисти при наличието на гаранция за тяхното изкупуване. 
2.  Възраждане на производства, характерни за района; 
3.  Създаване на условия за по-голяма заетост на безработни лица както за производството 

на селскостопанска продукция, така и за нейната преработка. 
4.  Създаване на допълнителни насаждения и усвояване на необработваеми площи. 
За съжаление това не са области от пазара на труда в които да са активни ромите от община 

Омуртаг. Местните роми се занимават приоритетно с търговия в нейните най-многообразни аспекти. 
 

Социалното предприятие се развива в специфичен, местен контекст и се позиционира между 
традиционните частен и публичен сектори. Ключовите отличителни характеристики са социалните 
цели, съчетани с предприемаческия потенциал на частния сектор. Социалните предприятия насочват 
дейностите си и реинвестират печалба за постигане на социална, респективно обществена цел, в 
интерес както на своите членове, така и на по-широк кръг от хора. 

В този аспект, ДБТ Омуртаг представляваща публичния сектор, изпълняваща роля на 
основен трудов посредник и активен участник в социалната политика, разполага с потенциал за 
постигане на социалните цели по отношение на професионална експертиза, база данни за работна 
сила от уязвимите групи на пазара на труда, мотивация и готовност за съдействие и партньорство. 
ДБТ може да окаже помощ при организацията и стартиране предоставянето на услуги по:  

 насърчаване възможностите за заетост и кариерно развитие за дългосрочно безработни, 
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хора с увреждания и други на пазара на труда, както и предоставянето на съдействие при 
насочването към работно място, осигуряването на заетост и завръщане към работното място; 

 насърчаване на възможностите за самостоятелна заетост, предприемачество и развитие 
на кооперации и стартиране на самостоятелен бизнес. 

Наличието на частен предприемачески потенциал, както и на подходящата нормативна, 
комуникационна и финансова обезпеченост за стартиране на дейност от социално предприятие, 
независимо от правно-организационната му форма (търговско, нестопанско юридическо или 
физическо или кооперация) не е в компетенциите и възможностите за аргументирана преценка от 
страна на ДБТ Омуртаг. 

 
Изготвен от: Екип на ДБТ Омуртаг 
 

 

***** 
 

 

ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ  

В РАМКИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ОБМЕН  

С ГРАД МЮНХЕН 

 

В настоящото издание на бюлетина представяме дейностите на община Омуртаг за популяризиране 
на информацията, получавана по линия на обмена с град Мюнхен. 

 

І. Дейности по представяне и разпространение в община Омуртаг и област Търговище на 
първата брошура, изпратена от партньорите от град Мюнхен: 

1. В община Омуртаг първото представяне на брошурата беше направено на 27.03.2014 година, в 
рамките на информационен форум, пред специалисти на областно и общинско ниво от различни 
институции партньори и общински служители на различни управленски нива.  

2. Интервю със старши експерт Хасан Якуб за представяне на брошурата- излъчено от радио 
Омуртаг на 22.04.2014 г. 

3. На 25.04.2012 г. представяне на презентация за брошурата пред широкоспектърна публика в град 
Омуртаг. 

4. Представяне на презентация за брошурата в село Беломорци на 28.04.2014 г.  

5. Презентацията за брошурата е представена на 15.05.2014 г. в село Илийно. 

Брошурата е изпратена по е-поща на всички институции партньори, служители на общината, 
съдействащи за обмена, и други институции в област Търговище, проявили интерес. 

Брошурата е качена на интернет страницата на община Омуртаг. 

Брошурата може да бъде разгледана или да се види презентацията в общинския офис на улица „Три 
кладенци” № 2, както и да се получи консултация от координатора по проекта старши експерт Хасан 
Якуб. 

 

ІІ. Дейности по събиране на информация за обратната връзка: 

Подготвеният текст на Въпросника и официални придружителни писма бяха сканирани и изпратени 
на партньорските институции и на служители на общината, съдействащи за информационния обмен, 
които го получиха на електронен носител и бяха запознати с брошурата. Беше оказано 
организационно съдействие на нуждаещите се респонденти от координатора по проекта.  

След определения срок попълнените въпросници бяха изпратени чрез електронна поща на 
координатора. Попълнени са 20 въпросника от представители на партньорски институции на 
областно и общинско ниво (представени в Бюлетин 1 като институции за сътрудничество), както и от 
общински служители от различни дирекции. 

Цялата комуникация по осигуряване на обратната връзка беше осъществена по електрона поща. 
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Ръководството на Община Омуртаг и координаторът по проекта благодарят на всички партньорски 
институции и служители от общината, включили се в осъществяване на обратната връзка по 
брошурата получена чрез информационния обмен с град Мюнхен. 

 

ІІІ. Дейности по представяне и разпространение на втората брошура в община Омуртаг и 
област Търговище, изпратена от партньорите от град Мюнхен: 

През месеците юли, август и септември 2014 г. в община Омуртаг протече вторият етап на 
информационния обмен, в който са включени разнообразни инициативи. Той ще завърши с 
подготовка и изпращане на Бюлетин №3 за град Мюнхен. Дейностите са в рамките на протичащия 
информационен обмен между община Омуртаг и град Мюнхен, в резултат на подписания 
Меморандум за разбирателство между общините Омуртаг, Пазарджик и град Мюнхен. 

Мероприятията имат следната хронология: 

През месец юли община Омуртаг организира радиопредаване, за да представи първична 
информация и покани гражданите за участие в бъдещите дейности, във връзка с обмена и 
представяне на информацията от получената брошура. 

 

Информационна среща в Камбурово (19.08.2014 г.) 

  

  

 

На 14.08.2014 г. бе представена актуална презентация, пред група граждани на град Омуртаг 
посетили общинския офис на улица „Три кладенци” 2. 

Последваха информационни мероприятия по представяне на презентацията „Eвропейска интеграция 
с ясни права и задължения”, която е базирана на брошурата, получена от град Мюнхен. Те бяха 
проведени извън общинския център в селата: Камбурово (19.08.2014 г.), Кестеняво (21.08.2014 г.) и 
Звездица (26.08.2014 г.). 

 

Презентацията има за цел нарастване на осведомеността на местната общност в общината относно 
условията за настаняване, труд, образование и др. услуги в град Мюнхен и Бавария. Тя е в общата 
рамка на т.нар. кампания за нарастване на осведомеността и е във връзка с получената втора 
информационна брошура от град Мюнхен. 
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Информационна среща в Звездица (26.08.2014 г.). 

  

 

 

Община Омуртаг организира на 28.08.2014 г. в залата на Общински съвет - град Омуртаг „Ден на 
отворените врати към Европа”, включваща основната презентация „Eвропейска интеграция с ясни 
права и задължения”, провеждаща се под мотото „Информацията е достъпна – възползвай се”. 

Освен нея другите компоненти на програмата в Деня на отворените врати бяха презентациите: 
„Партньорите от град Мюнхен” и „Информацията идва при вас”. 

 

Ден на отворените врати към Европа (28.08.2014 г.) 

  

 

Трите презентации бяха представени пред специалисти от партньорските институции: Регионална 
здравноосигурителна каса - Търговище, Регионален инспекторат по образование - Търговище, 
Дирекция „Бюро по труда” - Омуртаг, ІІ Начално училище „В. Левски”, Професионална гимназия по 
текстил и лека промишленост, Единно бюджетно счетоводство „Образование” и Народно читалище 
„Шафак” от град Омуртаг. Също така и пред граждани на община Омуртаг, кметове на села, 
представители на общинска администрация на различни управленски нива. 
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Обратна информация за проведените мероприятия в кратка нагледно-информационна форма бе 
предоставена във възможно най-актуални срокове на партньорите от град Мюнхен и MERI България. 

С любезното разрешение за ползване от страна на автора и издателя на брошурата инж. Нина 
Лазарова Каменова, община Омуртаг постави изданието ”Информационен справочник за българите в 
Бавария” на интернет страницата си. Също така то бе предоставено на партньорите на общината за 
институционално ползване. 

Всички тези дейности, включващи гражданите на общината, нашите партньори и служители, се 
оказаха подходяща форма за достигане на получената от град Мюнхен информация до всички лица и 
институции, които имат нужда и искат да я получат, както и до широката публика в общината и 
страната. 

 

ІV. Преглед на обратната връзка от ползватели на информацията, получена по линия на 
обмена между община Омуртаг и град Мюнхен 

Обратната връзка по въпросника относно информацията в Брошура №1, получена чрез 
информационния обмен от град Мюнхен, би могла да бъде структурирана в няколко направления:  

1. Полезност в личен и обществен план (за жителите на община Омуртаг и областта); 
2. Конкретни немски практики за адаптиране в България (в община Омуртаг и областта); 
3. Извеждане на конкретни теми от брошурата за по-обстоен преглед; 
4. Извеждане на други конкретни теми и въпроси, останали извън обхвата на брошурата; 
5. Достъпност на информацията от брошурата – проучване на степента на разбираемост; 
6. Нови идеи, които брошурата е породила – извеждане на нужната подкрепа за тяхната реализация. 

 

По отношение на направление 1 

Полезност на информацията в личен и обществен план (за жителите на община Омуртаг и областта) 
обособените конкретни теми са в областта на: 

- Процедурите, свързани със системата за здравно и пенсионно осигуряване в Германия; 
- Процесът на намиране на работа: предпазване от измами при търсене и предлагане на 

работа, параметри на трудовите договори, достъп до безплатна трудова консултация и 
признаване на придобитите диплома и квалификация в България, защитата на трудовите 
права, спецификите на сезонната работа и възможности за участие. Следва да се отбележи, 
че респондентите са намерили и сходни на немските, български практики – например: „много 
от законово установените норми в трудовото законодателство са идентични с 
българските…забранява се уволнението по време на бременност, мерки за охрана на 
труда, минимален размер на годишен платен отпуск, работно време при 5 дневна 
работна седмица - 8 часа“. Друг важен и полезен елемент е информирането относно 
необходимите документи за работа в Германия, както и информацията относно важните 
адреси; 

- Предимствата на владеенето на немски език; 
- Възможности за упражняване на правото на получаване на обезщетение в Германия, в 

случаите, в които лицата имат регистрация като безработни в България; 
- В Германия семействата имат право да получават семейни помощи за деца, дори и в 

случаите, когато децата не живеят там, докато това е задължително условие в българското 
законодателство; 

- Задължителната адресна регистрация. 

 

По отношение на направление 2 

Конкретни немски практики за адаптиране в България (в община Омуртаг и областта), обособените 
конкретни теми в областта на: 

- Трудова заетост 
Достъп до безплатна помощ и съдействие за намиране на работа, минимална часова ставка 
по браншове, работа с изпитателен срок, регламентирано трудово възнаграждение под 
формата на облагане в натура, което води до сигурност и социална защита на работниците, 
силни професионални сдружения, частно здравно осигуряване, възможности за включване в 
безплатен курс по немски език на лица, регистрирани като безработни и/или получаващи 
социални помощи, желаещи да заминат за Германия; задължението на работодателя да 
изплаща трудови възнаграждения дори и в случаите, в които лицето е без подписан трудов 
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договор, както и това, че той няма право да съкрати заплащането под минималната часова 
ставка. Записването и документирането на изработените часове от работника, както и 
снимането на условията в подслона. Точното (фиксирано) определяне на сумите за 
приспадане от възнаграждението за храна и квартира, обвързването на продължителността 
на работния ден със средното работно време през периода от 6 месеца. Сумите за прехрана 
и квартира, които работодателят може да приспада, но нормативно определени. 

- Здравеопазване  
Възможности за директна връзка с немската пенсионна каса при въпроси от сферата на 
пенсионното осигуряване, изготвяне на здравна карта на всеки гражданин. 

 

По отношение на направление 3 

Извеждане на конкретни теми от брошурата за по-обстоен преглед: следва да се отбележи, че 
респондентите са посочили и конкретни теми, по които биха искали да получат повече информация в 
следните области: 

- Трудови правоотношения в други страни на ЕС; проучване на възможностите за развиване на 
съвместни дейности за усвояване на немски език и започване на работа в Германия с участието на 
партньор от България (обучаваща институция); видове данъци и осигуровки, които самонаетите 
лица в Германия дължат (за какъв период от време биват проверявани, какъв вид счетоводна 
дейност водят и по какъв начин са минимизирани бюрократичните пречки). Изведена е и 
потребността от проучване на възможностите за кандидатстване за работа на лица с подходяща 
квалификация на немския пазар на труда, така че да бъдат съгласувани взаимноизгодни действия 
за реализация на лицата и по-конкретно, на завършилите средно образование. 

- Като конкретна препоръка би могла да се посочи необходимостта от внимателен подбор и 
актуализиране при нужда на информацията от брошурата, имайки предвид, че от 2014 г.немският 
пазар на труда е отворен за българските граждани.  

 

По отношение на направление 4 

Извеждане на други конкретни теми и въпроси, останали извън обхвата на брошурата: посочени са няколко 
теми, сред които: 

- Възрастовите граници за упражняване на труд в Германия; 
- Детски права – записване в училище, приемственост между образователните политики на двете 

държави, подкрепа на родител, сам отглеждащ детето си, образователна интеграция на деца-
емигранти, чиито родители работят в Германия; 

- Права на хората с увреждания, регламенти, специализирани предприятия за хора с увреждания, 
достъп до заетост и др.; 

- Възможности за интеграция на постоянно пребиваващите български граждани в Германия; 
- Здравно осигуряване на членовете на семейството, включително деца, на работещо по трудово 

правоотношение/самонаето лице в Германия. 

 

По отношение на направление 5 

Достъпност на информацията от брошурата – проучване на степента на разбираемост:  

Като цяло текстът е оценен като достъпен, даващ ясна и конкретна информация по 
пребиваването, търсенето на работа и правата на работника в Германия. Следва да се 
отбележат и конкретните препоръки: „пред широка публика – да, достъпен е, но пред 
специфична е недостатъчно достъпен“ и „да, необходими са допълнителни разяснения на 
определени места и най-вече в зависимост от публиката, пред която се представя“. 

 

По отношение на направление 6 

Нови идеи, които брошурата е породила – извеждане на нужната подкрепа за тяхната реализация са 
посочени следните конкретни теми: 

- Необходимо е извеждане на силни и слаби страни, проблеми, базирани на статистика, в случай, че 
такава е налична, 

- Прилагане на добрите практики в България с цел превенция на миграцията, разкриване на работни 
места с добро заплащане в страната ни, 
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- Разработване на подобни брошури и за други държави-членки на ЕС, в които българските граждани 
емигрират, 

- Конкретизиране на упражняване на правата на децата, равният достъп до образование с посочване 
на конкретни образователни институции в Германия, 

- Организиране на мероприятия за взаимноизгодно сътрудничество при професионалната подготовка 
на социално слаби граждани от общината, 

- Взаимодействие с цел повишаване на заетостта - основаване на съдружествена фирма в 
българската община, с реализиране на продукцията на немския пазар, 

- Прилагане в България на следните условия на труд: 
o Работодателят дължи заплащане и при положение, че нямате документи и трудов 

договор!  
o Работодателят няма право да съкрати заплащането под минималната часова ставка. 
o В Германия можете да изискате възнаграждението си от главния изпълнител, при 

случай, че работодателят не заплати. 
o Имате право на пълен отпуск, ако напуснете работа през втората половина на 

годината! 

 

 

***** 
 

 

 

СЕЛО КЕСТЕНЯВО И ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАЗАР 

НА ТРУДА 

Г-н Фикрет Расимов кмет на селото ни предаде в обобщен вид споделеното от работещите в 
град Мюнхен и областта, защото те бяха се върнали вече в Бавария. Интервюто беше 
направено преди представяне на презентацията „Eвропейска интеграция с ясни права и 
задължения” на 21.08.2014 г.  

1. Колко човека от селото са в град Мюнхен и защо според тях работят в чужбина? 

Около 30 възрастни и децата от селото са в Мюнхен и област Бавария. Главната причина е 
безработицата и много ниският стандарт на живот тук. 

2. Каква регистрация имат мигрантите тук и там? 

Те са с постоянни тук и с настоящи адреси регистрирани там. Работещите дойдоха в отпуск, 
присъстваха една сватба и се върнаха. Вероятно ще имаме и други сватби, защото за една седмица 
сключих четири граждански брака на лица завърнали се от чужбина. Нашите хора искат да са с 
изрядни документи в Европа. 

3. Кой според тях е най-трудният за решаване въпрос в Мюнхен ? 

Мигрантите споделиха, че жилищният въпрос е най-трудният. Основно наемът е висок за тях, а освен 
това и предварителният депозит много ги затруднява. 

4. Какво споделят мигрантите за трудовата си заетост там? 

Те са най-вече по хотели и различни заведения и казват, че работят с трудови договори. Скоро 
говорих с един мъж, който работи в квартал на Мюнхен. Той каза, че възнагражденията им се 
изплащат редовно. Плаща им се допълнително, ако работят извън работно време или извънредно в 
събута и неделя. 

5. Здравното осигуряване е проблем в много случаи, споделиха ли те за него? 

Чух, че работещите на трудови договори имат изрядни здравни осигуровки. 

От тук новозаминаващите си вземат и европейски здравни карти. 

6. Какво споделят по въпроса за усвояване на немския език? 
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Искат да го научат. Казват, че ако го научат ще им е по-лесно в живота там и е възможно да имат по-
добра работа. Знам, че един младеж от селото ни посещава курс по немски, иска да го научи по-
добре. 

7. Споделихте, че има семейства с деца, какво е положението с децата и тяхното образование? 

Там имаме 6 семейства с деца и такива ходещи на детска градина. Учениците първо са минали 
езикови курсове по немски и след това са започнали да учат в различни класове в училищата. 

8. Дали някой им помага за попълване на документи за различни институции, ако не владеят 
добре езика? 

Ползвали са услугите на фирми, в които има служители говорещи български, за попълване на 
различни документи, срещу заплащане. 

 

Информационна среща в Кестеняво (21.08.2014 г.) 

  

  

 

По време на презентацията разбрахме, че присъстващата г-жа С. живее в Германия. Тя 
потвърди полезността на представената информацията и любезно ни разказа накратко следното: 

„Ние живеем в квартал на Мюнхен. Семейството ни е четиричленно. Аз, съпругът ми и 
двете ни деца на 5 и 12 години. Живеем в жилище под наем с, но наемът е висок за нас. Съпругът 
ми работи като обслужващ персонал. Аз също работих 2 години като такъв, но сега не работя. 
Ние работим за решаване на проблема с езика. Сега посещавам безплатен езиков курс, в които се 
включих чрез социалните служби. Трябва да го науча за по-добро общуване и е много важно при 
кандидатстване за работа. По-голямата ми дъщеря, мина езиков курс и учи там в училище, а по-
малката ще посещава детска градина. 

Не знам колко ще останем там, но е важно децата да се учат и голямата да има добро 
образование и работа. Отношението на местните хора към нас е добро”. 

 

***** 
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ГРАЖДАНИ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЩИНА 

ОМУРТАГ ПИТАТ 

Въпросите са зададени по време на организираните мероприятията (в рамките на 

информационния обмен Омуртаг - Мюнхен), от граждани, специалисти на партньорските 

организации и служители на община Омуртаг. Те са предадени във възможно най-близка до 

оригиналния им изказ и съдържание форма. 

1. Трябва да се предприемат дейности хората, които мигрират в други страни и тези които отиват в 

Мюнхен да имат възможност да водят пълноценен социален живот. Затова предлагам община 

Омуртаг да се обърне към партньорите от Мюнхен за да се разбере, предприемат ли те някакви по-

специфични и актуални мерки за интеграция на нашите съграждани, които отиват там? Германските 

власти предприемат ли по-специфични мерки за включване на децата от България в учебния процес 

на техните училища (в Мюнхен)? 

2. Възможно ли е да си сътрудничим с училища подобно на нашите чрез обмен на информация и 

добри педагогически практики от Мюнхен? Целта е децата да не отпаднат, а да са включени в 

образователната система на двете страни в зависимост от това, къде пребивават. Сътрудничество в 

подходяща форма на ниво образование може ли да има? 

3. Имаме деца (ученици), заминали в чужбина (включително и Мюнхен) и не знаем какво става с тях 

там. Търсим различни възможности, които могат да се използват за да бъдем информирани за тях. 

Може ли, чрез информационния обмен да се получи такава информация? 

4. Когато има деца, които са извършили противообществени прояви, в един момент те напускат 

пределите на страната. Ние нямаме информация, какво се случва с тях по-нататък. Как работят 

колегите в Мюнхен с такива деца? По какъв начин ги приобщават към обществото? Би било полезно 

за нас да имаме информация за техните добрите практики. Нужна ни е информация, какво става с 

тези деца там. Защото след известен период те се връщат тук (в община Омуртаг). Чрез 

сътрудничеството с Мюнхен можем ли да получим такава информация? 

5. Ще бъде полезно да се запознаем с добри практики от детските градини в Мюнхен. Да разберем, 

как работят специално с ромските деца на мигрантите там. Ходят ли децата на детска градина, как се 

процедира с тях? Може ли да ни бъде предоставена информация за това чрез информациония 

обмен?  

6. Местните власти в чужбина не наказват хората (некоректни работодатели), които ни мамят на 

трудовия пазар. Има ли го този проблем и как се решава този въпрос с измамниците в град Мюнхен? 

7. Ние не знаем законите и езика на страната. Може ли да се направи така, че властите в Мюнхен да 

изискат всички трудови договори за назначение на българи (които желаят това) да минат 

предварително през компетентни НПО като AWO и други? Те да преценят съдържанието на договора 

и да препоръчват подписване или не.  

8. Може ли град Мюнхен и община Омуртаг да си сътрудничат реално за изучаване на немски език в 

Омуртаг? Възможно ли е това да стане, чрез обмен на учители или финансова подкрепа за 

организиране на курсове тук? 

9. Важно е да се знае, готови ли са двете страни: Община Омуртаг и град Мюнхен да направят 

реални стъпки (след информационния обмен) тук и там, за по-нататъшна практическата интеграция 

на нашите съграждани в Мюнхен? 

10. Изискват ли здравните власти в Мюнхен информация за имунизационния статус на децата към 

момента на пристигане от България? Важно е да се продължи ваксинацията на децата макар и извън 

страната. Как работят в град Мюнхен по този въпрос с нашите деца?  

 

Съставител: Координатор по проекта 


	В края на първото тримесечие на 2014 г. на националния пазар на труда се открояват следните Акценти :
	 Средномесечният брой на безработните, регистрирани в бюрата по труда, е 400 345, с 9360 лица повече спрямо първото тримесечие на 2013 г. Броят на безработните намалява минимално през февруари – с 290 лица, а през март – с 2085 лица;

