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Състояние на ромската общност 
в община Омуртаг

I. ОБЩ ПРЕГЛЕД

Към 01.03. 2011 година, при последното преброяване на населението и жилищния фонд в 
България по данни на Националния статистически институт населението на община Омуртаг възлиза 
на 21 853 души. Данните за неговото разпределение по етнически признак са представени в 
Таблица1.

Таблица 1

Област 
Търговище
Община 
Омуртаг

Лица, отговорили на 
доброволния въпрос 

за етническа 
принадлежност

Етническа група

Община 
Омуртаг

общо българска турска ромска друга не се 
самоопределям

17 512 3 518 11 959 1 690 198 147

Преброяваните лица сами определят етническата си група. Въпросът е доброволен, лицето има 
възможност да не отговори. Възползвайки се от това 17 512 души са определили доброволно своята 
етническа принадлежност, от тях 1690 или 9,65 % са се самоопределели като роми. В област 
Търговище, община Омуртаг е на второ място с 1690 роми след община Търговище 3902 и преди 
общините Антоново – 1212 и Попово – 959, а община Опака е с незначителен брой ромско 
население. Разпределението по етнически групи не изчерпва данните общо за общината, тъй като в 
таблиците не са включени неотговорилите лица. 

В община Омуртаг ромският етнос е трети по численост от цялото население, при преброяването 
през 2011 г. самоопределилите се роми са 7,73 %. Има тенденция част от хората от ромски произход 
да се самоопределят като българи, турци и др.

Възрастовата структура на ромите според НСИ показва ясно изразена тенденция – с нарастване на 
възрастта намалява броя на лицата във възрастовите групи, което означава ниска продължителност 
на живота. Децата от 0 до 9 г. са 263 от всички самоопределили се като роми, групата на 10-19 
годишните е 270 и най-голяма е групата на 20-29 годишните 305 души. В останалите възрастови 
групи се забелязва спад, в групата 30-39 г. са 244 души, а следващите групи със съответния брой са: 
40-49 г. – 190; 50-59 г. – 195; 60-69 г. – 150; 70 и повече – 73 души. 

Самоопределилото се като ромското население е проучено и по степен на завършено образование.
Общо отговорили в общината са 1511 души от тях: с висше – 0; средно – 82; основно – 602; начално 
– 494; незавършено начално – 228; никога не посещавали училище – 95 души. Няма лица с висше 
образование от отговорилите. Най-многобройни са групите с основно образование – 602 и начално –
494 души.

Според етническата принадлежност на главата на домакинството, в ромската етническа група 
преобладават едночленните домакинства (124), следват двучленните (80), четиричленните (79), 
тричленните (66), петчленните (59), шестчленните (44), седемчленните (21), осемчленните (9), девет 
и над деветчленните домакинства са 22.

Около една трета (33%) от самоидентифициралите се като роми в общината живеят в град Омуртаг. 
Селата с по-големи ромски общности по експертна оценка на кметовете са: Беломорци – 1000 души, 
Илийно – 80% от жителите, Звездица – 250, Паничино – 115, Кестеняво – 100, Камбурово – 120 и 
Тъпчилещово – 55 души.

Населението в диапазона 16-64 навършени години по икономическа активност и етнически групи в 
община Омуртаг според НСИ при преброяване от 2011 г. е следното: 
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Икономически активни лица: общо 7712 в т.ч отговорили 6385, от тях българи 1501, турци 4397, роми 
407, други 61, не се самоопределили 19 лица.

Икономически активни – заети: общо 5323, в т.ч отговорили 4492, от които българи 1300, турци 2965, 
роми 162, други 51, не се самоопределили 14 лица.

Икономически активни – безработни: общо 2389, в т.ч отговорили 1893 лица, от тях българи 201, 
турци 1432, роми 245, други 10, не се самоопределили 5 лица.

Икономически неактивни лица: общо 7125, в т.ч: отговорили 5558, българи 778, турци 3939, роми 758, 
други 72, не се самоопределили 11. 

Констатира се, че броят на икономически неактивните роми 758 е много по-голям от икономически 
активните роми 407. Подобна е констатацията между икономически активните – безработни: роми 
245 и икономически активните – заети: роми 162.

От деклариралите се като роми 1690 човека, ромския език определят като майчин общо 1675, а само 
15 не са го определили като такъв. Ромския език като майчин в отделните възрастови групи се 
определя по следния начин: 0-9 г – 262; 10-19 г. – 267; 20-29 г. – 302; 30-39 г. – 243; 40-49 г. – 188; 50-
59 г. – 192.; 60-69 г. – 150; 70 над 70 г. – 71 лица.

Таблица 2

Година Раждания

Общ брой

Раждаемост Смъртност Естествен 
прираст

2009 35 14,4‰ 14,4‰ 3,1‰

2010 331 13,6‰ 13,6‰ 1,4‰

2011 344 14,4‰ 11,5‰ 2,9‰

Таблица 3

Починали Общ 
брой

2009 г. 278

2010 г. 296

2011 г. 275

Данните са от ГРАО – Община Омуртаг

През 2012 г. в община Омуртаг са родени 344, починали 308 души. Раждаемост – 15,8‰, смъртност –
14,1‰, естествен прираст – 1,7‰.

В целевата група определена във въведението е включено население от град Омуртаг в по-малка 
степен 33% и в по-голяма от селата на общината с компактно ромско население.

В община Омуртаг са налице разнопосочни фактори влияещи в различна степен върху обедняването 
на ромското население и следващата маргинализация на част от тях – трайната безработица и липса 
на трудови навици са едни от тези фактори, а други са ограничената възможност за конкуренция на 
пазара на труда поради ниско образование и професионалната квалификация на голяма част от 
ромите. 

Наложителен е комплексен подход за трайна интервенция – насочен срещу бедността, за да се 
осигурят шансове за социално включване и развитие на децата, чрез подобряване на материалното 
състояние на техните родители. Интеграционните политики в община Омуртаг трябва да се насочат 
главно към ромски семейства в неравностойно материално положение, за да отпадне рискът децата 
им да попаднат в социална изолация като своите родителите.
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ІІ. ПРЕГЛЕД ПО ПРИОРИТЕТИ

1. Приоритет: Образование

Образователната инфраструктура в община Омуртаг е представена от предучилищно, общо и 
професионално образование.

С решения № 116/31.08.2012 г. и №143/09.10.2012 г. на Общинския съвет Омуртаг от месец 
ноември 2012 г., на територията на община Омуртаг функционират 6 ЦДГ с 11 филиала, от които 3 
ЦДГ в общинския център. В тези заведения през учебна 2012/2013 г. са обхванати общо 688 деца в 
33 групи. 

В училищата на общината са обхванати почти всички деца от ромската общност. С 
въвеждането на целодневно обучение се даде възможност на децата да се ангажират с учебен труд, 
да участват в клубове по интереси. 

На територията на общината в град Омуртаг съществува ЦДГ№3 и три филиала в селата 
Беломорци, Илийно и Звездица с преобладаващи групи деца от ромски произход. 

В община Омуртаг има 11 училища, от които 5 в общинския център и 6 по селата. Във всички 
има деца от ромската общност. С най-големи групи ученици от ромската общност са училищата в 
село Беломорци и II НУ ”В.Левски” в гр. Омуртаг.

Ясно се констатира влошен образователен статус при ромската общност в основата и върха 
на образователна структура. Очертава се тенденция голяма част от ромите да остават без 
подходящо образование и професионална квалификация, в резултат на което трудно се реализират 
на пазара на труда, поради което възникват голяма част от проблемите пречещи на успешната им 
социализация и интеграция. Във връзка с това, като обща основна цел в приоритет „Образование”
виждаме: „Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, 
осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда”.

2. Приоритет: Здравеопазване 

Здравеопазването в община Омуртаг е концентрирано в общинския център. „Многопрофилна 
болница за активно лечение – Омуртаг”ЕАД е в процес на ремонт по европейски проект. Бързата и 
неотложна помощ се оказва от филиала на Центъра за спешна медицинска помощ в гр. Търговище. 
Същият ползва като база помещения в „МБАЛ – Омуртаг”.

В сградата на бившата поликлиника са настанени личните лекари обслужващи населението 
на общината. Дейността им се допълва от функциите на „Медицински център І – Омуртаг” ЕООД. Към 
системата за доболничното обслужване следва да бъдат отнесени и самостоятелните медико-
диагностични и медико-технически лаборатории, функциониращи на територията на общината.

Лекарските практики по дентална медицина са концентрирани в общинския център. Ромското 
население (предимно слабограмотните и социално слабите) няма добра здравна култура. На 
територията на общината функционира ”Дневен център за стари хора”. Аптечното обслужване е само 
в град Омуртаг.

Новорегистрирани през 2012 г. и в първата половина на януари 2013 бременни са 165 от тях 
30% от ромски произход. МБАЛ Омуртаг се нуждае от кувьози за недоносени новородени 
бебета.

Условията за живот на една част от ромската общност са под средното равнище на тези от 
останалата част от населението на общината. Промените, през които премина страната ни през 
последните 20 години, доведоха до промени в системата на здравеопазване. Те я направиха не 
лесно достижима услуга за определена част от ромското население, което създаде условия за 
повишаване на вероятността от възникване на заболявания. Сериозен проблем представлява 
здравната неосигуреност сред ромското население.
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Във връзка с това, като обща основна цел в приоритет „Здравеопазване” виждаме:
„Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми 
на ромската общност”.

3. Приоритет: Жилищни условия

В община Омуртаг според НСИ през 2011 г. живеят 21 853 души представляващи 18,9 % от 
населението на област Търговище 120 818. Урбанизацията при различните етнически групи е в 
различна степен. Необитаемите сгради са по-малко спрямо другите общини в областта. В град 
Омуртаг живеят 7619, а в селата 14234 от жителите на общината. По -висок е относителния дял на 
ромското население в селата 67%, а в града 33% от всички самоопределили се.

При последното преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. в община 
Омуртаг има 7481 жилища, от които обитавани са 5840 жилищни сгради, а необитаемите са 1633. В 
общината преобладават масивните жилищни сгради 3783, стоманобетонните скелетни са 85 и 
стоманобетонните едропанелни жилищни сгради са 30.

На национално равнище етническите българи разполагат средно с 23.2 м². жилищна площ на 
едно лице, при ромите тя е едва 10.6 м². В община Омуртаг това е аналогично като общата полезна 
площ в т.ч и жилищната е 530 853 м².

На територията на община Омуртаг няма изработени нови кадастрални карти, кадастрални 
регистри на териториите включващи ромско население, но има действащи регулационни планове на 
всички населени места, където живее ромско население. Състоянието на жилищния фонд в квартала 
с компактно ромско население в град Омуртаг е добро. В селищата с големи ромски общности 
жилищния фонд е сравнително добър в селата Беломорци, Звездица, Кестеняво, Камбурово, 
Паничино. Задоволително е състоянието му в село Илийно, а в село Тъчилещово е лошо по 
експертна оценка на специалисти от Община Омуртаг. 

Във връзка с това, като обща основна цел в приоритет „Жилищни условия” виждаме:
„Подобряване на жилищните условия на социално слаби представители на общността и при 
доказана необходимост на прилежащата техническа инфраструктура и социална 
инфраструктура в квартала и населените места с компактно ромско население.”

4. Приоритет: Заетост

Общите данни за безработицата в община Омуртаг показват една негативна тенденция.

В Дирекция „Бюро по труда” гр. Омуртаг към 30.11.2012 г. има общо 2576 безработни. В 
подадените декларации при регистрация на лицата 187 са се самоопределили като роми в община 
Омуртаг, те са 7,3% от всички регистрирани безработни в община Омуртаг, а разпределението им по 
отделни показатели е както следва:

Регистрираните безработни роми до 29 г. са 33, а от 30 г. до трудоспособна възраст 137. 
Жените безработни от общността са 97. Структурата на регистрираните безработни по 
образователна степен е следната: с висше образование 1 лице, със средно 9, основно 37, начално 
53, а без образование 89.

Общия брой на регистрираните безработните към 31.12.2012 г. получени от Дирекция ”Бюро 
по труда”град Омуртаг е 2 585 от тях от ромски произход (деклариран) са 186, което е 7,2% от всички. 
По-долу представената информация за ромите е към 15.01.2013 година.
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От цялата маса безработни с намалена работоспособност са 104 от тях с ромски произход 2.

Регистрираните безработни до 29 г. са общо 343, от които роми 81, а от 30 г. до 
трудоспособна възраст са 2 242 ромите са 155. 

Делът на жените от всички безработни е 1 542 от тях роми 91. 

Регистрираните общо безработни с висше образование са 53 от тях 1 ром, със средно 
професионално образование 664 от които роми 8, със средно образование156 от тях 10 роми, с 
основно1 037 от тях 37 е броя на ромите. Общия брой на лицата с начално и по-ниско е 675 от тях с 
начално 53, без образование 84 роми.

Ниско образованото население и неграмотните са един от рисковите контингенти – с 
неравностойно положение на пазара на труда. Като основни субективни причини за безработица 
сред ромите в общината могат да се посочат:

- липса на образование или ниска степен на такава;

- липса на професионална квалификация;

- липса на умения за търсене и кандидатстване на работа;

- демотивация за работа поради продължителна безработица/ престой повече от една година 
в Д”БТ”.

Във връзка с това, като основна цел в приоритет „Заетост” виждаме: „Достъп на ромите до 
пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост”.

5. Приоритет: Върховенство на закона и недискриминация

По проекта „Детска полицейска академия” се работи в общината. През последните три години 
в Националния детски комплекс Ястребино се провежда академията от „Районно управление 
полиция” Омуртаг и се финансира от Община Омуртаг.

По проекта „Полицията в близост до обществото” се провеждат от РУП Омуртаг:

- периодични срещи с населението;

- срещи с ромски лидери;

- отчети за дейност пред населението.

По проекта се приготвят карти за решаване на локални проблеми с ромите в малките 
населени места. 

Основните проблеми сред ромската общност в община Омуртаг, са тези които са проявени и 
на регионално ниво. Причините за незаконните прояви от страна на представители на общността са:

1. Липса на източници на трудови доходи, поради значителната безработица сред една част 
от ромската общност.

2. Липсата на доходи извън социалните помощи и детските добавки и липса на изградени 
трудови навици в част от ромското население са причините и за посегателствата спрямо чужди вещи.

3. Затрудняване в значителна степен на професионалната реализация поради недостатъчна 
степен на образованост на значителна част от ромското население. 

4. Консервативност на средата, от което произтичат някои характерни особености в 
манталитета на ромската общност, например укриване случаи на домашно насилие в дома поради 
убеждението, че това е личен въпрос, който не бива да излиза от рамките на дома и да става 
обществено достояние; толериране на бракове между непълнолетни.

Във връзка с това обща основна цел в приоритет „Върховенство на закона и 
недискриминация” виждаме: „Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и 
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децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на 
нетолерантност и на езика на омразата”.

6. Приоритет: Култура и медии

В община Омуртаг има регистрирани 26 читалища, като две от тях са в град Омуртаг, а 
останалите в селата.

Най-голямото читалище в община Омуртаг НЧ”Отец Паисий” има работно място в квартал 
Запад, където преимуществено живее ромско население. В помещението има изградена сцена и 
зала за репетиции. На щат е назначен специалист танцово изкуство, който е от ромски произход, 
дългогодишен танцьор и с необходимата квалификация. Танцов състав “Рома”, има две групи –
концертна и подготовителна. С помощта на ръководството на читалището и на общината танцовият 
състав участва ежегодно в етно фестивала в Хасковски минерални бани и печели призови места. По 
два пъти са участвали в етно фестивали във Велико Търново и град Варна. На танцьорките са 
закупени оригинални костюми.

В квартал Запад читалище „Отец Паисий” организира в навечерието на празници дискотеки 
на живеещите в квартала и викторини със забавни въпроси. Преди няколко години чрез спечелен 
проект към фондация „Интегро” е осъществен ремонт на залата.

Успешно се организира в квартал Запад тържественото отбелязване на 8 април –
международния ден на ромите, който от няколко години стана част от празничния календар на 
общината. Танцов състав “Рома” участва във всички общински празници, наред със съставите на 
другите етноси живеещи в община Омуртаг.

Читалище “Шафак” също работи успешно с ромите. Техни партньори в различните 
обществени прояви, организирани през цялата година, са основно учениците от НУ “Васил Левски” в 
град Омуртаг. Танцовата група, която е към читалището има в репертоара си и ромски танци, с които 
участва в общински и областни празници. 

Компактни маси ромско население има в селата Беломорци и Илийно. Читалищата в тези 
села разполагат с библиотечен фонд и използват различни форми за разнообразяване културния 
живот на населението в тях.

От всичко казано до тук може да се направи извода, че в община Омуртаг ромския етнос е 
равнопоставен в областта на културата с другите етноси живеещи на територията на общината. От 
страна на общинското ръководство се демонстрира интерес, уважение и подкрепа към инициативи 
проявени от различни представители и институции имащи отношение към ромите. 

Във връзка с това, като обща основна цел в приоритет „Култура и медии” виждаме:
„Промяна на коренно негативното отношение към всички роми, като се създаде реална 
представа за етноса, запазване и развитие на културната идентичност на малцинственните 
общности в частност на ромската”.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Икономическата криза в периода на прехода, създаде за ромите проблеми свързани с 
намаляване на тяхната икономическа заетост и свързаното с това влошаване на материалното 
положение. Един от главните проблеми е липса на възможности за трудова реализация водеща до 
липса на средства за задоволяване на основни потребности, така и липса на условия и предпоставки 
за водене на достоен и пълноценен живот, което се дължи на липсата на избор. Това е един от 
водещите фактори за икономическата миграция на представителите на ромската общност от 
община Омуртаг главно в страни от ЕС и в частност в Германия и град Мюнхен.

Тези проблеми влияят върху начина на мислене и поведение на хората от ромската общност. 
Затруднява се индивидуалната адаптация, нараства усещането за несигурност. Многоаспектните 
проблеми от подобно естество поставят под съмнение съществуващата общоприета човешка 
ценностна система.

*****

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ 
НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

2013

I. Обща информация 
Визия за развитие 2014-2020 г. 

Община Омуртаг сплотена общност, която се развива устойчиво на принципите: 
 балансирана икономика с модерно селско и горско стопанство; 
 повишен жизнен стандарт и качествени услуги, запазено културно и природно 

наследство; 
 възможности за развитие на алтернативни форми на туризъм;
 съхранен и развит човешки потенциал. 

Местоположение:
Общината заема южната част на Търговищка област и има кръстопътно транспортно – географско 
положение. Град Омуртаг е важен транспортен възел, разположен до първокласен път І - 4 София –
Варна, на 25 км от ЖП магистрала София – Варна. През общината минава второкласен път ІІ - 48 от 
Търговище през Котленския проход за Сливен. 

Общината включва 41 селища (1 града и 40 села). Град Омуртаг е разположен в 
източната част на Предбалкана между областите Сланник и Герловската котловина. 
На 24 км. от него се намира гр. Търговище, на 66 км.- гр. Шумен, на 78 км. – гр. 
Велико Търново, на 43 км. – гр. Попово и на 36 км. – гр. Котел. 
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Територия: 
Общината заема 400.8 кв. км, което е 14.8 % от територията на област Търговище и 
0.36 % от територията на страната. 

Климат: 
Климатът на територията на общината е умерено-континентален, с горещо лято и 
студена зима. Средната годишна температура на въздуха (климатична станция 
Омуртаг) е 10,20 С. Средногодишната сума на валежите е 714 мм на кв. м. 

Релеф: 
Характерният за района на община Омуртаг хълмист релеф благоприятства 
развитието на пътната мрежа, селищната мрежа заедно с прилежащите им 
комуникации и земеделието. 

II. ИНВЕСТИЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

Идентифицирани възможности в местния план за развитие 2014- 2020 г. 
Приоритет 1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично 
обновяване и повишена конкурентоспособност. 
• Специфична цел 1.1. Развитие на изследователската дейност, технологично 
обновяване и иновации 
• Специфична цел 1.2. Създаване на привлекателна бизнес среда, изграждане 
на инфраструктура, свързана с бизнеса 
• Специфична цел 1.3. Развитие на устойчиво и високоефективно селско 
стопанство 
• Специфична цел 1.4: Подобряване на организацията и качеството на 
човешките ресурси в аграрния сектор 
• Специфична цел 1.5: Подобряване на качеството и маркетинга на 
земеделските продукти 
• Специфична цел 1.6: Разнообразяване на икономическите дейности и 
повишаване качеството на живот в селските райони 
• Специфична цел 1.7. Инвестиции за подобряване на инфраструктурата и 
създаване на основни услуги за населението в селата 
• Специфична цел 1.8. Насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран 
на културното и природно наследство 

Списъкът с фирми на територията на Община Омуртаг, както и подробни данни за общински 
земеделски имоти в землищата на населените места на община Омуртаг и общински гори в 
землищата на селищата на община Омуртаг към 30.09.2013 г. може да се видят на 
http://www.omurtag.bg/raw/uploads/INV_profil_Omurtag_EN.pdf

IІI. ПАЗАР НА ТРУДА 

Заетост 
Икономически активните лица в община Омуртаг са 9 321 лица. 
Според броя на заетите лица през 2011 г. преобладават тези в микро-предприятията с 40.0 % и в 
малките предприятия с 32.8 % , като това представлява 72.8 % от заетите в общината. 
Заети лица по групи предприятия 
Групи предприятия 2009 2010 2011 
Общо за общината 2 287 2 055 2 052 
Микро до 9 заети 871 862 821 
Малки от 10 до 49 644 575 672 
Средни от 50 до 249 772 
Източник: ТСБ - гр. Търговище

През 2011 г. най-много са заетите в търговията и ремонта на моторни превозни средства - 33.4 %, 
следват преработващата промишленост - 22.8 %, здравеопазването и социалната сфера13.0 %. 

Заети лица в община Омуртаг 
Икономически 
дейности (А 21) 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Общо 2287 2 055 2052 
Селско, горско и рибно 239 217 178 
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стопанство 
Преработваща 
промишленост и др. 

806 614 467 

Строителство 134 117 .. 
Търговия и ремонт на 
МПС 

576 644 686 

Транспорт, складиране 
и пощи 

109 75 176 

Хотелиерство и 
ресторантьорство 

89 82 89 

Създаване и разп. на 
инф., 
далекосъобщения 

4 4 4 

Операции с 
недвижими имоти 

.. .. 9 

Проф. дейности и 
научни изследвания 

5 7 12 

Административни и 
спомагателни 
дейности 

7 3 9 

Образование .. 7 .. 
Хуманно 
здравеопазване и 
социална работа 

265 246 267 

Други дейности 15 14 17 
Източник : ТСБ - гр. Търговище
Забележка: Данните са конфиденциални

Коефициентът на безработицата на населението в община Омуртаг за периода 2009-2013 г. е с 
много по-високи стойности от средните за страната, за областта и за СИР, като през 2010 г. достига 
най-ниското си равнище от 23.7 %. В резултат на финансовата криза през следващите години 
настъпва повишаване на показателя до 34.5% и 33.5 % съответно за 2011 г. и за 2012 г., при 
стойности средно за страната съответно 10.1 % и 11.1 %. 

Безработни лица в община Омуртаг 
Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 
Общо 2948 2965 2661 2585 2383 
Коефициенти 
на 
безработица -
% 

32.6 23.7 34.5 33.5 30.9 

Източник: Дирекция „Бюро по труда“, гр. Омуртаг 

Трудовият пазар в общината не е особено динамичен. Предлагането на работа е ограничено, както 
количествено, така и качествено (по професии и специалност). Типична е трайната безработица с 
малки възможности за връщане към устойчива заетост. Известно влияние оказва и сезонната заетост 
в селското стопанство и пр.

ІV. АНАЛИЗ НА БИЗНЕС СЕКТОРА 

Видове активни предприятия в община Омуртаг
Икономически 
дейности (А21) 

(Брой предприятия)
2009 2010 2011

Общо 482 478 476
Селско, горско и рибно 
стопанство 

25 27 31

Преработваща 
промишленост 

52 49 35

Производство на ел. и 
топл. енергия и на газ 

.. 4 8

Строителство 14 12 7
Търговия; ремонт на 
автомобили и 

256 256
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мотоциклети 
256 

Транспорт, складиране 
и пощи 

36 32 39

Хотелиерство и 
ресторантьорство 

45 41 39

Създаване и разп. на 
инф., 
далекосъобщения 

3 4 4

Операции с 
недвижими имоти 

.. .. 4

Проф. дейности и 
научни изследвания 

6 6 8

Административни и 
спомагателни 
дейности 

3 3 4

Образование .. 3 ..
Хуманно 
здравеопазване и 
социална работа 

21 20 22

Други дейности 11 14 14
Източник : ТСБ, гр. Търговище, 
Забележка: Данните са конфиденциални 

В структурата на предприятията най-голям дял имат Микро предприятията, формиращи дял от 91.4 
% от икономически активните предприятия в общината. Това в голяма степен е предимство, тъй като 
те по-бързо се адаптират към динамиката на пазарите. На следващо място, съответно, се нареждат 
малките и средните предприятия. По другите представени показатели, доминират малките 
предприятия даващи 62.4 % от произведената продукция, 66.7 % от реализираните нетни приходи от 
продажби (НПП) и 48.7 % от дълготрайните материални активи (ДМА). 

Групи 
предприятия 

Предприятия -
брой 

Произведена 
продукция - хил. 
лв. 

НПП- хил. лв. ДМА - хил. лв. 

Общо за 
общината 

476 59 146 118 673 23 989 

Микро до 9 заети 435 12 436 24 376 8 135 
Малки от 10 до 49 36 36 923 79 147 11 694 
Средни от 50 до 
249 

5 9 787 15 150 4 160 

Големи над 250 - - - -
Източник: ТСБ, гр. Търговище 

Индустрия 
Индустрията в общината е представена от производство на текстил, текстилни изделия и трикотаж, 
производство на хранителни продукти, напитки, машиностроене, производство и разпределение на 
електроенергия, газ и вода, доставяне на вода, канализационни и други услуги и строителство. 

Селско и горско стопанство 
По данни на ТСБ за 2011 г. в сектора работят 31 предприятия, които са произвели 
продукция за 8 926 хил. лв. Това представлява 15.1 % от произведеното в общината. 
Секторът разполага с 7.2 % (8588 хил. лв.) от нетните приходи от продажби и 8.7 % 
(178) от заетите лица. През 2011 г., с изключение на заетите лица, секторът бележи ръст спрямо 
2010 г., което е видно от по-долната таблица: 
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Основни икономически показатели в сектор селско и горско стопанство за 2010 
и 2011 г. в община Омуртаг 
Показатели мярка 2010 г. 2011 г. Прираст 

2011/2010 - % 
Заети лица бр. 217 178 -18.0
Предприятия бр. 27 31 14.8
Продукция хил. лв. 

7144 8926 24.9

Нетни приходи хил. лв.
8116

8588

                                          5.8
Печалба хил. лв. 770 1310 70.1

ДМА хил. лв. 6004 6923 15.3

Източник: ТСБ - Търговище 

V. НАЧИН НА ЖИВОТ 

Образование
Училищната мрежа включва 11 училища. През учебната 2012/2013 г. общообразователните училища, 
които се финансират чрез бюджета на общината, са 10 и в тях се обучават 1 926 ученици: 
 Гимназия: “Симеон Велчев” (IX- XII клас) гр. Омуртаг; 
 Прогимназия ( V-VIII клас) гр. Омуртаг; 
 Основни училища (ОУ) (I-VIII клас) : с. Беломорци, с. Врани кон, с. Зелена морава, с. Камбурово, 

с. Обител и с. Плъстина; 
 Начални училища (I-IV клас) са: 2 училища в град Омуртаг; 
Професионалното образование е представено от 1 професионална гимназия по транспорт и лека 
промишленост (ПГТЛП) в град Омуртаг. Гимназията разполага с много добра учебно-материална 
база: специализирани кабинети и лаборатории, компютърни зали, производствен корпус. В 
професионалното училище през учебната 2012/2013 г. се обучават 184 ученика. 

Здравеопазване 
Към 31.12.2012 г., общината разполага с едно лечебно заведение за болнична помощ –
„Многопрофилна болница за активно лечение - Омуртаг” ЕООД. Болницата е общинско дружество и 
освен населението на община Омуртаг, обслужва и населението на община Антоново и отчасти на 
Върбица и Котел – общо над 50 000 човека. Болничното заведение разполага с 124 легла, има 
собствена клинична лаборатория. 

Култура 
От културните институции с важно значение е Историческия музей, гр. Омуртаг. Музея разполага с 
три реставрирани сгради, в които представя своите експонати. Интерес представляват и 
религиозните храмове разположени в град Омуртаг: Църквата “Свети Димитър”; Джамията 
“Синджирли Джамия”. 

Територията на Община Омуртаг е със запазена чиста природа, красиви и непокътнати кътчета с 
ценни, но неизвестни забележителни обекти. Наличието наблагоприятниприродни условия и чист 
въздух създава условия за успешноторазвитие на селски, ловен и риболовен туризъм. 
Археологически паметници от античността и средновековието от национално значение са: 

 Антично селище - с. Голямо Църковище, 
 Тракийски некропол – с. Камбурово; 
 Римски кастел – с.Камбурово, м. ”Табията” ; 
 Римска вила – с. Могилец ; 
 Късносредновековно селище и некропол – с. Могилец; 
 Късноримска крепост – с. Врани кон ; 
 Ранносредновековна крепост – гр. Омуртаг. 

Спорт 
Спортната база е представена от градски стадион, построен през 1983 г. с разгъната 
площ на сградния фонд на стадиона 674 кв. м., площта на Урегулирания поземлен имот (УПИ) е 30 
460 кв. м. 



14

Жилищен фонд 
Жилища в общината наброяват 9 178, като по-голяма част от тях са тухлени. По собственост 98,2 % 
от всички жилища са на частни физически лица, 0,8 % държавни и общински. На 1000 жители се 
падат 422 жилища, а размера на едно домакинство е2,37. Най-висок е дела на тристайните жилища -
44.6 %. 
Общинският фонд от жилища се състои от 33 апартамента и 30 къщи. От тях 7 къщи в селата на 
общината. Най-висок е делът на едностайните апартаменти. Къщите са полумасивни постройки. 
Сградният фонд е амортизиран и са необходими финансови средства за поддържането му в добро 
състояние.

Настаняване за гости 
Хотел Замък Интер 
Адрес: Омуртаг, ул. Котленско шосе, 
телефон:0605 / 637 08, 634 91
Хотелът е подходящ за почивка и бизнес срещи. Разполага с 2 единични стаи, 11 двойни и 4 
апартамента. Всички стаи разполагат с баня и тоалетна, вана, минибар, радио, хладилник. 

VI. ЗАЩО ДА ИНВЕСТИРАМЕ В ОБЩИНА ОМУРТАГ? 

Привлекателност за работодатели и работници: 
 Благоприятно географско положение – близост до Турция и Румъния; 
 Близост до международен път; 
 Желание на общинското ръководство за привличане на инвеститори; 
 Наличие на двуезично население говорещо свободно български и турски език; 
 Наличие на голям брой на незастроени урегулирани поземлени имоти в 

регулация в населени места; 
 Наличие на значителни площи от общински земеделски имоти в землищата 

на селищата на общината; 
 Наличие на значителни площи от общински гори в землищата на селищата на 

общината; 
 Възможности за доизграждане на транспортната и техническата 

инфраструктура; 
 Възможности за подобряване на инфраструктурата в индустриалната зона на 

град Омуртаг; 
 Възможности за развитие на екологично земеделие и животновъдство; 
 Възможност за инвестиране в изграждането на туристическа и спортна 

инфраструктура; 
 Възможности за модернизиране и доизграждане системата на 

здравеопазването; 
 Възможности за изграждане на ВЕИ. 

Инвеститори 2008-2013 г. в община Омуртаг 
„БИММ АГРО” ЕООД - Силозна база за съхранение на зърно, с. Беломорци. 

 ЕТ „КИЗИ-КАДИР ИБРЯМОВ” - Цех за производство на пластмасови 
изделия, с. Могилец. 
„ДУБЪЛ ЕНЕРДЖИ 2” ООД - Вятърна електроцентрала (4,75 MW), с. Петрино. 

 „КВИНС-АГРО С-ИЕ” СД - Преустройство на кравеферма в птицеферма за 
кокошки-носачки ( 80 640 места) и торохранилище, с. Презвитер Козма. 

 „ОК-ОЛИМП” ЕООД - Преустройство на сграда в цех за производство на 
дървени въглища, с. Илийно. 

 „М-ТРИКО” ЕООД - Преустройство на сладкарски цех в цех за преработка на 
бяло и червено месо, гр. Омуртаг. 

 „СИТИ-Д” ЕООД и „НИК БИЛДИНГ ПРИМ” ООД - Електроцентрала за 
производство на ел. енергия от фотоволтаични системи и присъединяване 
към ЕРМ, с. Паничино. 

 „ГЕОСОЛАР ОМУРТАГ” ЕООД - Централа за производство на ел. енергия от 
фотоволтаични съоръжения (14,35 MW), с. Обител. 

 „ВИП ЕНЕРДЖИ” ЕООД - Електроцентрала за производство на ел. енергия 
от фотоволтаични системи ”, гр. Омуртаг. 

 „ГЮНЕЙ” ООД - Инсталация за производство на дървени въглища по 
ретортен начин, с. Врани кон . 
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 „БИ ЕНД АЙ-08” ЕООД - Фотоволтаични системи / електроцентрала с 
мощност 75 KW, с. Церовище. 

 СД „ВЕРТИКАЛ-ПЕТКОВ и Сие” - Малка ветрова централа GЕ 1,5, с. Висок. 
 “ЛЕГО” ЕООД - Административна сграда и цех за метални конструкции, с. 

Долно Новково. 
 „РИЛА ПРОЕКТ“ ЕООД, Магазин „Пени маркет“ – развитие на недвижими 

имоти и развитие на търговска дейност, гр. Омуртаг 

*****

Здравното осигуряване в България

Д-р Йошенка Ненчева,

Директор на РЗОК Търговище

1. Основни аспекти на Здравното осигуряване в България

През 1998 година Народното събрание прие Закон за здравното осигуряване (ЗЗО). С него в 
страната ни беше въведено задължителното здравно осигуряване. По силата на чл. 6, ал. 1 от 
Закона за здравното осигуряване е създадена Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), 
която започва да функционира на 15 март 1999 година. Основната й задача е да осъществява и 
администрира задължителното здравно осигуряване в България, в частта му по управлението на 
събраните средства и заплащането на използваните здравни дейности и лекарства (в определен 
обхват и обем) в полза на здравноосигурените лица.

Със Закона за здравното осигуряване събирането на здравноосигурителните вноски първоначално е 
възложено на Националния осигурителен институт (НОИ), а от януари 2006 година – на 
Националната агенция за приходите (НАП).

Националната здравноосигурителна каса е юридическо лице, което се състои от Централно 
управление - със седалище в София, и районни структури във всеки от 28-те областни центрове на 
България.

Основна цел на НЗОК е да осигурява и гарантира свободен и равнопоставен достъп на осигурените 
лица до медицинска помощ - чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както 
и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса (РЗОК).

С дейността си Националната здравноосигурителна каса цели подобряване на качеството на живота 
на българските граждани чрез регулиране и повишаване на социалната, здравната и икономическата 
ефективност на разходите за здравеопазване; подобряване на качеството на предоставените услуги 
и на равнопоставеността при тяхното използване; въвеждане на механизми за достойно заплащане 
на медицинските специалисти, както и положителна промяна в отношенията между лекар и пациент.

Задължителното здравно осигуряване в България се осъществява на базата на следните 
основни принципи (чл. 5 от ЗЗО):

 Задължително участие при набирането на здравноосигурителни вноски

Този принцип е характерен за съвременните социалноосигурителни (в това число – и 
здравноосигурителни) системи. Той предвижда набирането на приходи в НЗОК от 
здравноосигурителни вноски от всички български граждани.

- Участие на държавата, осигурените граждани и работодателите в управлението на НЗОК

Националната здравноосигурителна каса е обществена организация и нейната структура следва 
следната логика: средствата да се управляват от тези, които ги дават. Трипартизмът "работодатели, 
държава и осигурени" е в основата на управлението на процесите в НЗОК.
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 Солидарност на осигурените граждани при ползване на набраните в НЗОК средства

Принципът на солидарността предвижда възможност за следното преразпределение на средствата 
от здравноосигурителни вноски: от здравите - към болните, от богатите - към бедните, от младите -
към възрастните.

 Отговорност на осигурените граждани за собственото им здраве

Всеки осигурен гражданин трябва да проявява индивидуална отговорност за собственото си здраве 
като изпълнява предписанията на изпълнителите на медицинска помощ и изискванията за 
профилактика на заболяванията, в съответствие с Националния рамков договор и с договорите с 
изпълнителите (чл. 38 от ЗЗО).

За постигане на по-високо ниво на отговорност за здравето си осигурените граждани заплащат 
определена такса при ползването на медицински услуги. Потребителската такса, чийто размер е 
фиксиран в ЗЗО, е минимална и не зависи от стойността на консумираните услуги. За всяко 
посещение при лекаря или при лекаря по дентална медицина, както и за всеки ден болнично 
лечение, но не повече от 10 дни годишно, здравноосигурените заплащат на лекаря, на лекаря по 
дентална медицина или на лечебното заведение суми, определени с постановление на 
Министерския съвет.

Отделни групи граждани са освободени от заплащането на тази такса: лица със заболявания, 
определени по списък в НРД; както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на 
семейството (съпруг, съпруга, деца до 18-годишна възраст, а ако продължават образованието си –
до 26-годишна възраст, а ако са недееспособни или трайно нетрудоспособни – независимо от 
възрастта); пострадали при/или по повод на отбраната на страната; ветерани от войните, 
военноинвалиди; задържани под стража лица, задържани на основание чл. 63 от Закона за 
Министерството на вътрешните работи, задържани на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за 
държавната агенция „Национална сигурност” или лишени от свобода; социално слаби, получаващи 
помощи по Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане; лица, настанени в домове 
по чл. 36, ал. 3, т. 1 от същия правилник; медицински специалисти, както и бременни и родилки до 45 
дни след раждането, пациенти със злокачествени новообразувания и здравноосигурени лица, 
страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност. (Пълният списък на 
заболяванията, страдащите от които са освободени от заплащане на потребителска такса по чл. 37 
от ЗЗО, е неразделна част от Националния рамков договор.). 

 Равнопоставеност при ползването на медицинска помощ

Достъпността до медицинска помощ е основно изискване на европейските системи за социално 
здравно осигуряване. В рамките на гарантирания от НЗОК пакет медицински услуги всички граждани 
имат равни права за достъп до медицинска помощ.

 Самоуправление на НЗОК

НЗОК е учредена като независима публична институция, която е отделена от структурата на 
публичната система на здравеопазване и има свои собствени органи за управление.

Бюджетът на НЗОК е отделен от държавния бюджет. Проектът на Закона за годишния бюджет на 
НЗОК се разглежда от Народното събрание едновременно с проектите на закона за държавния 
бюджет и на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Със Закона за бюджета на 
НЗОК се определя размерът на здравноосигурителната вноска.

В управлението на НЗОК участват и представители на осигурените лица, които отстояват техните 
права.

 Договаряне на взаимоотношенията между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ

Съгласно Закона за здравното осигуряване финансовите взаимоотношения между НЗОК и 
изпълнителите на медицинска помощ се договарят на две нива: национално - чрез сключване на 
Национален рамков договор (НРД) със съсловните организации на лекарите и на лекарите по 
дентална медицина, и индивидуално - чрез подписване на индивидуални договори с изпълнителите. 
Ако изпълнители на медицинска или на дентална помощ не желаят да сключат договор със 
здравноосигурителната каса, извършваната от тях дейност няма да бъде заплатена от нея. От своя 
страна, НЗОК може да откаже договори на изпълнители на медицинска и дентална помощ, ако не 
отговарят на изискванията за сключване на договор и за предоставяне на качествено лечение.

 Свободен избор за осигурените граждани на изпълнители на медицинска помощ, 
сключили договор с РЗОК
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С въвеждането на системата за здравно осигуряване свободата на избор на изпълнител на 
медицинска помощ е гарантирана. Осигурените граждани имат право да ползват услугите на 
медицински професионалисти, както и на лечебни и здравни заведения, сключили договор със 
здравноосигурителната каса, независимо от тяхната форма на собственост.

 Публичност в дейността на НЗОК

НЗОК е обществена организация, която публикува Националния рамков договор, своя бюджет, както 
и отчети и правилниците за дейността си.

В ЗЗО са предвидени широки възможности както за обществен, така и за финансов контрол над 
дейността на НЗОК, осъществяван от: Министерския съвет, Народното събрание, Сметната палата, 
Държавния финансов контрол.

2. Информация за завръщащите се от чужбина в България или за пътуващите много често.

При завръщане в България лице, което се е осигурявало в друга държава членка на ЕС, представя в 
териториалната дирекция (ТД) на НАП формуляр Е 104 или S041 от съответната осигурителна 
система и удостоверява пред българската система какви са периодите на трудова заетост или 
периоди на пребиваване в конкретната държава членка, през които лицето е било социално и/или 
здравно осигурявано там. По този начин  периодите на здравно осигуряване от ЕС/ЕИП/Швейцария 
се признават и лицето отново „влиза” в българската здравноосигурителна система. 

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): краткосрочно (временен престой) или дългосрочно (пребиваване).

Правото на медицинска помощ в ЕС зависи от непрекъснатите здравноосигурителни права, 
придобити в компетентната държава. 

Основно правило за определяне на компетентната държава е, че това е държавата по основната 
трудова заетост – като наети или самостоятелно заети лица. В тези категории попадат: 

 всички граждани, които извършват (активно население), или са извършвали (пенсионери) някаква 
трудова дейност на територията на някоя от държавите от Обединена Европа;

 лицата в нетрудоспособна възраст или положение (непълнолетни, ученици, редовни студенти и 
редовни докторанти на държавна издръжка); 

 безработните граждани в процес на търсене на работа.

Всички граждани подлежат на задължително здравно осигуряване само в една 
(компетентната) държава. Ако правата на здравно осигуряване са непрекъснати в компетентната 
държава, гражданите имат право при необходимост да ползват медицинска помощ от пакета на 
публичното здравеопазване (базов пакет здравни услуги) от държавата по престоя или 
пребиваването им. 

При временен престой (туризъм, краткосрочна командировка, гостуване и др.) в друга държава от 
ЕС, за сметка на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) след представяне на валиден 
удостоверителен документ за наличие на непрекъснати права в България – Европейска 
здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или нейният еквивалент Удостоверение за временно заместване 
на ЕЗОК (УВЗ на ЕЗОК), може да бъде получена от чужди лечебни заведения или лекари само 
спешна и неотложна медицинска помощ. Тези удостоверителни документи не предоставят права на 
българските граждани за планово лечение в чужбина.

Европейската здравноосигурителна карта е безплатна за осигурените лица. Заявлението за издаване 
на ЕЗОК може да се подаде в клоновете на Банка „ДСК”.

Срокът на валидност на ЕЗОК е 1 година от датата на издаване (с изключение на тази за пенсионер 
– 10 години и за лица до 18-годишна възраст - 5 години или до навършване на 18 годишна възраст, 
но не по-малко от 1 година). 

При необходимост от спешно получаване на ЕЗОК (когато не може да се изчака технологичното 
време по обработката на заявката и отпечатването) се издава Удостоверение за временно 
заместване (УВЗ) на картата. То има срок на валидност 2 месеца. За целта се изисква да се подаде 
заявление в съответната районната здравноосигурителна каса, на територията на която е направен  
избор на личен лекар. Заявлението за издаване на Европейска здравноосигурителна карта/ ЕЗОК/
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или Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК, се подава лично от заявителя или от 
упълномощено от него лице.

 Българските граждани следва да разполагат с валидна Европейска здравноосигурителна 
карта (ЕЗОК), издадена от компетентната българска здравноосигурителна институция (НЗОК). При 
възникване на неотложна необходимост от медицинска помощ българските граждани следва да 
представят своята ЕЗОК на лекуващия ги лекар/лечебно заведение и следва да бъдат равно 
третирани с местните здравноосигурени лица. Целта на тази помощ е да не се прекъсва по 
медицински причини предварително  планираният временен престой в съответната държава. Ако 
местната здравноосигурителна система предвижда доплащане от пациентите за определени видове 
медицински услуги, или законово регламентирана потребителска такса, тя се заплаща и от 
българските граждани, като заплатената сума не подлежи на възстановяване при завръщането в 
България.

 Когато българското осигурено лице трябва да бъде прието по спешност в болнично 
заведение, но не носи у себе си своята ЕЗОК, то съответната болница (или осигурителната 
институция в мястото на престоя) може да се обърне към НЗОК или РЗОК в България с искане (чрез 
писмо или със съответен формуляр) за изпращане на Удостоверение за временно заместване на 
ЕЗОК. Срокът на валидност на удостоверението е за срока на необходимото спешно лечение, но за 
не повече от два месеца. Районната здравноосигурителна каса (РЗОК), или НЗОК, следва да изпрати 
исканото удостоверение в болницата (или на осигурителната институция), с което ще удостовери, че 
лечението ще е за сметка на НЗОК – само в случаите, когато пациентът е с непрекъснати 
здравноосигурителни права в България. 

 Ако при престой в друга държава членка на ЕС българските граждани са заплатили в брой за 
оказаната медицинска помощ, при завръщане в България могат да кандидатстват пред НЗОК за 
възстановяване на разходите - срещу представяне на оригиналните финансови и медицински 
документи от чужбина. 

Дългосрочно пребиваване на български здравноосигурени граждани в ЕС/ЕИП/ Швейцария 
(регистрационни формуляри за обезщетения в натура) :

 Когато работещ български здравноосигурен гражданин е командирован от български 
работодател за извършване на определена работа за сметка на работодателя си в друга държава 
членка (ДЧ) на ЕС, той може да се регистрира към местната здравноосигурителна система с 
европейски формуляр S1/S072 (стар формуляр Е106). Командированият гражданин и 
придружаващите го членове на семейството му (с непрекъснати здравноосигурителни права) се 
регистрират към чуждата здравноосигурителна система за срока на командироването. За всеки 
придружаващ командированото лице член на семейството се издава отделен регистрационен 
формуляр.

Членове на семейството са: съпруг, съпруга, деца до 18-годишна възраст, а ако продължават 
образованието си - до 26-годишна възраст, а ако са недееспособни или трайно нетрудоспособни -
независимо от възрастта.

Тези лица ползват в държавата по пребиваване медицинска помощ в пълен обем, гарантиран и за 
местните осигурени лица. Ако командированият българин и семейството му отидат временно в трета 
държава, спешната и неотложна медицинска помощ там може да се получи срещу представяне на 
валидни ЕЗОК, издадени от НЗОК. 

Командированото лице следва да подаде документи в Националната агенция за приходите (НАП) за 
издаване на формуляр за приложимо законодателство А1. Копие от този формуляр се прилага към 
заявлението пред РЗОК (по местоживеене) за издаване на регистрационен формуляр за право на 
обезщетения в натура - S1/S072 (стар формуляр Е106). В РЗОК се попълва заявление по образец на 
НЗОК, прилага се копие от личната карта или от задграничния паспорт на заявителя и копие от 
заповедта за командироване в другата държава. 

• Формуляр S1/S072(стар формуляр Е109) се използва за регистрация в 
здравноосигурителната система на друга държава от ЕС на членове на семейството на 
работещо лице, които живеят в държава членка различна от държавата по осигуряване на 
титуляра. Тъй като в България здравноосигурителните права са лични, членовете на 
семейството не трябва да прекъсват заплащането на здравните си вноски в България. В 
противен случай, при прекъсване на правата им у нас РЗОК издава формуляр за 
прекратяване на регистрацията в чуждата здравноосигурителна система;
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• Формуляр S1 (стар Е121) служи за регистрация на пенсионери и придружаващите ги 
членовете на семействата им, в здравноосигурителните системи на държавите от 
ЕС/ЕИП/Швейцария. Формулярът е личен и се издава за всеки придружаващ пенсионера член 
на семейството му, ако е с непрекъснати здравноосигурителни права. 

3. Специфични данни за различните целеви групи

Съгласно Решенията на Административната комисия за координация на системите за социална 
сигурност (АК), бременността и раждането (преди определения термин на раждане) попадат в 
обхвата на неотложно необходимите медицински грижи. При престой в друга държава членка на ЕС 
необходимата медицинска помощ, свързана с  внезапно възникнали проблеми в бременността 
(прегледи при оплаквания или функционални смущения, изследвания и т.н.), се предоставя срещу 
представяне на валидна ЕЗОК и документ за самоличност – без ограничения във вида на 
необходимата помощ. 

При необходимост от медицинска помощ по време на престой в България бременната жена, с 
валидна ЕЗОК от друга държава членка на ЕС, се обръща към общопрактикуващ лекар (ОПЛ) -
договорен партньор на НЗОК, който преценява вида и обема на необходимите прегледи, 
изследвания, консултации и т.н. и издава съответните медицински направления за тях. 

 При временно пребиваване в България (отпуск, екскурзия, гостуване при роднини и др.), 
осигурените в други държави от ЕС/ЕИП/Швейцария български граждани, могат да ползват само 
спешна и неотложна медицинска помощ в рамките на пакета на задължителното здравно 
осигуряване - срещу представяне на валидна ЕЗОК или Удостоверение за временно заместване на 
ЕЗОК, издадени от другата държава по осигуряването. 

4. Съвети към хора без осигуровки – ако ще заминават за Германия, ако се връщат от там  

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка се прекъсват, ако 
не са внесени повече от три месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. 

За да ползват медицинска помощ по линия на НЗОК, гражданите трябва да имат непрекъснати 
здравноосигурителни права. Лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната 
им медицинска помощ. 

В Закона за здравното осигуряване е определен специален ред за осигуряване на българските 
граждани, които пребивават продължително в чужбина. Дадена е възможност на тези лица при 
определени условия да бъдат освободени от задължението за внасяне на здравноосигурителни 
вноски – от датата на напускане на страната. Съгласно чл. 40а от ЗЗО, българските граждани, които 
са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна 
година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски в България до края на съответната 
календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна 
година след подадено заявление до НАП. Здравноосигурителните права на горепосочените лица 
след завръщането им в България се възстановяват след изтичане на 6 последователни месеца, през 
които лицето е осигурявано по реда на чл. 40 от ЗЗО или след еднократно заплащане на сума в 
размер на 12 здравноосигурителни вноски.

Задължително здравноосигурените лица не заплащат здравноосигурителни вноски за периода, през 
който по отношение на тях е прилагана схемата за здравно застраховане на Европейския съюз, след 
предварително подадено заявление до НАП.

*****
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Преглед на задачите 
и предизвикателствата пред обмена 
на информация между град Мюнхен 
и общините Омуртаг и Пазарджик
(нагласи и очаквания на професионалистите 

от българските институции)

I. Методологически бележки

Целта на настоящия преглед е да представи идентифицираните предизвикателства и очакванията на 
български служители, носители на разнообразна експертиза и ангажирани в различни институции на 
публичната администрация и образователната система, по отношение на информацията и 
подкрепата, които могат да допринесат за намаляване рисковете от миграционните процеси за 
гражданите на България и Германия (в частност жители на община Омуртаг, община Пазарджик и 
град Мюнхен). За целта изследователският екип разработи и представи на анкетираните 
професионалисти конкретен примерен казус с насочващ характер за емигрирала в Германия майка 
на три деца. Въпреки това участниците в проучването бяха помолени при отговорите на въпросите в 
анкетата да се позовават и на други случаи, познати им от собствената им професионална практика.

Настоящото проучване се проведе сред 27 експерти от различни институции от общините Пазарджик 
и Омуртаг, както и професионалисти в областните администрации в Търговище и Пазарджик, 
работещи с двете общини1. 

II. Общи наблюдения

Отговорите на експертите, участвали в настоящото проучване, показват, че са налице ясно изразени 
потребности от комплексна/цялостна информация по често силно взаимосвързани 
предизвикателства пред социалното включване на българските роми-емигранти в ситуация на 
миграция – както от България към Мюнхен, така и в обратна посока (Доколкото често трудовата 
миграция има сезонен характер или е свързана с трудни и невинаги успешни опити за адаптиране 
към новата среда, в много случаи миграцията е свързана с повишена мобилност в двете посоки и 
съответно по-високи рискове пред пълноценната реализация на правото на свободно придвижване и 
работа в рамките на Европейския съюз).

Ето защо не е изненадващо, че според анкетираните професионалисти не се откроява една 
единствена ключова институция със значима роля при работата с мигрантите. Това разбиране е 
показателно за необходимостта, първо, да се търси разнообразна експертиза и второ – да се 
създадат възможности за междуинституционален обмен, в който са ангажирани различни сектори на 
публичните политики и институции (както в България, така и в Германия). Пример за нуждата от 
сътрудничество за осигуряване на пълнота на информацията са изискванията за намиране на работа 
(заетост) във връзка с адресната регистрация (жилищни условия и сигурност). Сред водещите по 
отношение на пряката работа с мигранти институции в България са поставени органите, 
осъществяващи политики и предоставящи услуги в областта на устройването на работа, социалната 
закрила, образованието и здравеопазването. Сигурността (особено по отношение на закрилата на 
децата) e акцент в случаите, когато миграцията засяга семействата с деца. 

                                               
1 Изследователският екип на МЕРИ – България ползва случая да изкаже благодарност на взелите участие в 
проучването професионалисти и координаторите на теренната работа от двете партниращи с Мюнхен 
български общини – Пазарджик и Омуртаг.
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Графика 1. Основни български публични институции при работа с емигранти

Основните дейности, чрез които институциите следва да работят в подкрепа на интеграцията 
на ромите-мигранти, според експертните мнения включват широк спектър от услуги, свързани 
предимно с предоставянето на информация, консултиране, подпомагане и съдействие съобразно 
компетентностите на съответните органи и техните служители. Следващата таблица обобщава 
основните направления на дейности.

Таблица 1. Конкретни дейности на българските институции при работа с роми-емигранти

ИНСТИТУЦИИ ДЕЙНОСТИ

Общинска 
администраци
я

Координиране на вътрешния и външния обмен на информация

Информиране и съдействие относно документи, изисквани от различните 
институции

Общински 
съвет

Разработване на стратегически насоки за програми и проекти, по които 
предстои кандидатстване за удовлетворяване на потребностите и 
очакванията на бенефициентите и поставяне и разискване на проблемите, 
възникващи при пребиваване или търсене на работа на граждани на РБ в 
държави членки на ЕС

Кметства на 
населени 
места

Информиране и съдействие

ДБТ Информиране относно лицензирани търговски дружества за осигуряване на 
постоянна и легитимна трудова заетост; 

Включване на емигрантите в международни проекти, програми, както и 
национални мерки, с помощта на които може да подсигури трудова заетост в 
държава членка на ЕС;

Насочване към курсове за квалификация.

ДСП Информиране относно правото на и основанията за социално подпомагане и 
реда за кандидатстване за социално подпомагане и социални услуги; 

Информация за добри практики на социална работа;

Насочване към курсове за квалификация;

Информация за видове формуляри, регламентирани в ЕС в областта на 
социалното подпомагане.
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Училища и 
читалища

Информиране относно немската образователна система, приема в 
училищата, методология на преподаване и извънкласни дейности и курсове 
в областта на неформалното образование.

РИО Информиране относно уредбата на правото на образование в Германия
(прием в учебни заведения, форми на обучение и др.);

Информиране за необходимите документи за продължаване образование на 
деца, ред и начин на изпращането им в съответствие с образователните 
потребности на детето.

Здравни 
институции

Информиране относно здравното осигуряване, осигуряване на достъп до 
видовете здравна помощ; 

Информация относно изпълнението и пропуските на имунизациония 
календар на децата на мигрантите, за да може да се продължат 
имунизациите в приемащата страна;

РЗОК Информиране относно здравното осигуряване, осигуряване на достъп до 
видовете здравна помощ;

Ред и документи, необходими за осигуряване на европейски 
здравноосигурителни права.

РУП Информиране относно институциите, работещи с уязвими лица и семейства 
в риск; Консултиране относно адресната регистрация.

МКБППМН Работа с деца с противообществени прояви (включване в програми, лекции, 
беседи);

Работа по превенция на противообществени прояви.

Детска 
пед.стая

Работа с деца с противообществени прояви (включване в програми, лекции, 
беседи);

Работа по превенция на противообществени прояви.

Посолство на 
РБ 

Информиране относно правата на гражданите на държавите-членки в ЕС; 
Съдействие, осигуряване на регулярна и достъпна информация;

Информация за необходимия минимум от средства за издръжка за 1 месец;

Информация за мрежи и организации на мигранти;

Генериране на идеи за обмен на добри практики между институциите и 
съдействие чрез осигуряване на контакти за реализирането им.

НПО Работа с деца в риск и техните семейства.

Сътрудничеството между българските и немски публични институции е осъзната потребност от 
страна на експертите, като осъществяването му би могло да се случи чрез регулярна 
кореспонденция (писмена и в електронен вид) между компетентните органи, както и чрез обмяна на 
добри практики. Четирите ключови български институции за сътрудничество от българска страна, 
предвид и информацията в Табл. 1, са: Дирекция „Бюро по труда“, Регионална дирекция „Социално 
подпомагане“, Регионалният инспекторат по образование и Регионална здравноосигурителна каса. 
Много високи са и очакванията за участие и на общинската администрация, чиято практическа и 
координираща дейност е водеща (като данните за общинска администрация и кметски наместници с 
основание могат да бъдат разглеждани агрегирано).
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Графика 2. Основни български публични институции за сътрудничество с немските публични 
власти

III. Тематични обмени на информация

1. Трудова заетост

По отношение на намирането на работа приоритетно е изведена нуждата от предоставяне на 
информация относно посредническите услуги на немските бюра по труда – профил, услуги и видове 
подкрепа, които предоставят с цел излизането от нелегалния пазар на труда на ромите-емигранти. 
В тази връзка основните елементи на този компонент са следните: 

1. Условия и право на труд. 
2. Форми на трудови договори.
3. Социално, здравно и пенсионно осигуряване.
4. Права на служителя/работника. 
5. Заплащане на труд – средна работна заплата в различните сектори на икономиката.
6. Видове форми на заетост – постоянна, временна, почасова, сезонна - сектори на 
икономиката.
7. Информация относно свободните работни места.
8. Условия, при които се прекратяват трудовите правоотношения. Право на парично 
обезщетение.

Друго (добавено от експерти по проекта):

 Самонаети лица – стартиране на собствен бизнес. Условия за развиване на 
предприемачество.

 Социални предприятия – алтернатива за създаване на собствена заетост / 
включване във вече създадени такива.

 Социална подкрепа на лицата с ниски доходи чрез социални помощи и услуги.
 Квалификационни и преквалификационни курсове.
 Валидиране на придобито образование/занаят.
 Извеждане на основните рискове от заетост в сивата икономика.
 Извеждане на основни санкции за заетост в сивата икономика.
 Право на защита при незаконно уволнение на лица работещи по различни видове 

трудови договори и продължителност на работното време.
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2. Социални услуги и закрила

По отношение на социалните услуги и закрила приоритетно е изведена нуждата от предоставяне на 
информация относно подкрепата от немските социални служби в случай на насилие и кризисно 
настаняване. В тази връзка основните елементи на търсената информация би могла да има 
следната структура:

1. Видове социални услуги в общността – условия и ред за ползването им, продължителност, в 
кои случаи се предоставят те и каква е целевата им група. Компонента би могъл да се структурира 
като наръчник за обмяна на добри практики между българските и немските общини, като за
осигуряването на тяхната достъпност до ромската общност чрез информационни общински кампании 
на местно ниво.
2. Видове социални помощи – условия и ред за достъп до различните видове социални помощи, 
продължителност, в кои случаи се предоставят те и каква е целевата им група.
Друго (добавено от експерти по проекта):

- Имайки предвид наличието на развити немски социални услуги в общността, компонента би 
могъл да включва контактна информация на неправителствените организации и мрежи, 
работещи с уязвими групи на терен, като: 1/ възможност за обхващане и подкрепа на онези 
лица и семейства, които не отговарят на условията за социално подпомагане съгласно 
действащата немска нормативна база; 2/ изучаване на опита за междуинституционално 
сътрудничество и сътрудничество с неправителствения сектор. 
- Практиката сочи, че има много казуси на български семейства, заселили се в Германия и 
други европейски страни, които желаят да се възползват от правото на получаване на семейни 
помощи за отглеждане на деца в приемащата страна. Според едно от условията за 
упражняването на това право, българското семейство трябва да не е подпомагано на същото 
социално основание в родината си. За потвърждаване/отхвърляне на молбата се извършва 
проучване чрез запитване от немската към българската социална служба относно статута на 
мигриралото семейство. Тук следва да се отбележи, че процесът е дълъг, като самото проучване 
би могло да отнеме около 3 месеца. Много често предоставяната информация на семейството 
относно спецификата на процедурата е частична, а това допринася за спад на прага на доверие 
на семейството към немската, респективно – българската социална служба. В тази връзка 
структурирането на подробна информация по компонента „социални помощи“ заема особено 
важно значение както за обогатяване на знанията и подобряване на обмена на информация на 
двете социални служби, така и за самите клиенти и техните деца, за да могат те да направят 
информиран избор.
- Заедно с това следва да бъдат разяснени и правилата, и процедурите за достъп до 
съответните услуги и съдържащите се в тях санкции в случай на нарушаването им.
- От изключително значение е да бъде изведена обобщена информация за броя и размера на 
получаваните социални помощи и социални услуги от мигрантите от България, за да се 
предотвратят рисковете от употреба с популистки цели и други видове злоупотреба с дефицита 
на надеждни данни.
- При подаване на молби за детски надбавки, да се осигури информация за обвързаността 
между разрешението за отпускане и площта на жилището спрямо броя на децата или всички
лица живеещи в жилището. Ако има условие в тази посока, това означава, че може да възникне 
по-голям проблем, защото обикновено емигрантите не могат да наемат обширни жилища.

3. Жилищни условия

По отношение на жилищните условия приоритетно е изведена нуждата от предоставяне на 
информация относно средната пазарна цена на отдаваните под наем жилища, условията, при 
които ромите-емигранти могат да бъдат настанени в общински жилища или жилища с 
преференциални наеми, изисквания за уседналост, средномесечен разход за комунални 
услуги. Друг важен аспект е достъпността на жилищата в районите със силно развита 
икономика.

Друго (добавено от експерти по проекта):

Практиката сочи, че в най-често срещаният случай лицата-емигранти наемат жилища без 
сключване на договор със собственика му поради няколко основни причини:

 Поради липсата на достатъчно финансови средства за наем и депозит, наеманите 
жилища не са от собственици, а от лица, които вече са наели жилището и 
преотдават под наем определен брой стаи от него. 

 Неяснотата относно генерирането на доходи в периода на адаптация и 
несигурността за продължителността на престоя не позволяват сключване на 
дълготрайни наемни договори.
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 С цел заплащане на по-нисък наем, в масовия случай, ромите-емигранти наемат вече 
наета стая от жилище, като средната площ на човек е крайно недостатъчна –
обикновено средният брой души, живеещи в една стая, е между 3-5.

 Поради невъзможността за комуникация (защото не говори немски) турскоговорящ 
ром може да влезе във връзка с ползващите този език и тогава неформалният 
наемодател може да е от турски/кюрдски произход, което улеснява комуникацията на 
ромите-емигранти, владеещи турски език, както и създава привидно усещане за по-
голяма сигурност. 

 Рискове и санкции в случаите на жилищни условия, които не покриват минималните 
стандарти за качество на жилището, в което се отглеждат деца.

Преотдаването под наем на вече нает недвижим имот, както и обитаването му на по-голям от 
допустимия брой лица, насърчава сивата икономика в Германия и се явява пречка пред 
социалното включване на ромите-емигранти. В тази връзка основният елемент на този 
компонент следва да включва информация относно предимствата, които наемането на жилище 
от собственик има, както и възможностите за финансово облекчение на плащащите наеми лица 
с ниски доходи.

4. Образование

По отношение на образованието приоритетно е изведена нуждата от предоставяне на информация 
относно правото на образование в Германия и условията, при които бива упражнявано то. 
Информацията по компонент „образование“ би могла да се структурира по следният начин:

1. Описание на немската образователна система – видове училища, форми на обучения и 
прием в училищата. Друг важен елемент от този компонент е свързан с методологията на 
преподаване (вкл. изпитни форми), както и финансовото обезпечаване на учебните пособия. Имайки 
предвид ниската степен на образование сред ромите, от особено важно значение е информацията 
относно системата на основното и средното образование (с фокус върху дуалната форма на 
обучение) – начин на придобиване на образование и усвояване на професия чрез различни форми (с 
акцент върху обучението на възрастни).
2. Възможности за записване на ромски младежи в ученическа възраст в курсове за изучаване 
на немски език – форма на обучение, продължителност на курсовете, такси.
3. Форми на стимулиране на родителското участие в училищния живот на детето (методи на 
работа с родителите, програми и дейности, в които се включват те). Подкрепа на самотни/многодетни 
родители (психо-социална, финансова и др.)
4. Модели на работа с деца в риск от отпадане от училище – по-голямата част от ромските 
деца-емигранти са деца, отпаднали от образователната система най-често поради семейни причини. 
В тази връзка интерес за българските институции би представлявала информация за немските 
практики и опит за работа с рискови деца.

Друго (добавено от експерти по проекта):

 Модели на междусекторно взаимодействие при работа с деца-мигранти и техните 
семейства: роля на социална, здравна и образователна служби.

 Извънкласни форми на дейности, в които биват включени учениците. 
 Обстоятелства, при които се предприемат мерки за закрила на дете в риск от 

отпадане от училище, изоставяне, детски труд, просия и др. рискове в семейната 
среда.

 Успешен опит и модели при предучилищно и училищно обучение на деца билингви.
 Добри практики и модели за ролята на училището при преодоляване на отпадане 

деца от образователната система поради ранни бракове.

5. Превенция на рисковете от трафик на деца и насилие над жени

По отношение на превенцията на рисковете от трафик на деца и насилие над жени приоритетно е 
изведена нуждата от предоставяне на информация относно устройството и функциите на 
системата за закрила на дете, компетентни органи и инструменти за работа с деца в риск от 
трафик и насилие, видове социални услуги за децата и лицата, жертви на трафик или насилие 
(центрове за настаняване и др.), достъп до горещи телефонни линии. 

Друго (добавено от експерти по проекта):

 Основни методи за работа по превенция на рисковете от трафик и/или насилие над 
деца – идентификация на потенциалните деца в риск, условия, при които се 
предприема закрила на детето, основни участници и институции. Модели на 
междуинституционално сътрудничество. Родителско участие в процеса.
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 Основни методи за работа при установен риск от трафик и/или насилие над деца –
мерки за закрила на детето, основни участници и институции. Модели на 
междуинституционално сътрудничество. Родителско участие в процеса.

 Насилие над дете в семейна среда – идентификация на случаите и форми на закрила 
при установен риск. 

 Извеждане на дете от биологично семейство и настаняване в приемна/резидентна 
грижа при установен риск за детето – идентификация на случаите и форми на 
закрила.

 Центрове за кризисно настаняване на деца и жени, попаднали в трафик и/или жертви 
на насилие – местоположение, начин на функциониране, основни дейности и целева 
група.

 Добри практики и методика за обратна връзка за установяване и/или избягване на 
институционално насилие (превишаване на права, нецелесъобразно изпълнение на 
задължения и злоупотреба със служебни права от служители) върху деца и родители.

*****

Хасан Якуб е координатор на община Омуртаг за обмена на 
добри практики с град Мюнхен. Той е старши експерт 
“етнически и религиозни дейности”. 

Хасан Якуб разполага с богат професионален опит в сферата 
на социалното включване, заемал е експертни и ръководни 
длъжности в сферата на социалното подпомагане. Бил е 
професионално ангажиран в системата на образованието.

Автор е на редица изследвания и публикации, посветени на 
устния фолкор на етносите, терминологията във 
физическата география и ономастиката - микротопонимия.

“Ще съм много доволен, ако в резултат на нашето 
международно сътрудничество направим малки, но сигурни 
крачки, по най-правилния начин, в интерес на ромската 
общност.”

Х. Якуб на работното си място 
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Култура и традиции

„По традиция всяка година преди 

Великденските празници в Прогимназия 

„Акад. Даки Йорданов”, гр. Омуртаг всички 

класни стаи се обхождат от Лазарки. Те пеят 

за здраве и берекет, а ние ги даряваме с 

лакомства и пожелания за много успехи.“

Лазарки в Прогимназия „Акад. Даки 

Йорданов”, гр. Омуртаг
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8 април 2014 - Международен ден на ромите - в Омуртаг

Обичаме и танците

Изложба по случай празника във II Начално училище

Празникът бе отбелязан с предаване 
на радио Омуртаг, посветено на 
историята, обичаите, традициите и 
културата на ромите. Гост в 
предаването бе общинският експерт по 
етнически и религиозни дейности г-н 
Хасан Якуб. Той честити празника от 
името на кмета на Община Омуртаг г-н 
Неждет Шабан на всички хора от 
общината, носещи ромско 
самосъзнание и принадлежащи към 
голямата ромска общност по света. 

Второ начално училище "Васил 
Левски" също отбеляза 
Международния ден на ромите. Там бе 
подредена изложба с мото "Слънцето 
свети еднакво за всички". Участниците 
в СИП "Фолклор на етносите - ромски 
фолклор" с ръководител г-жа Ресмие 
Мустафова и "Мажоретен състав -
Усмивка" с ръководител г-жа Лидия 
Костова поздравиха съучениците си с 
песни и танци.

Музиката е в нас - празник във II Начално училище

Песни за празника Ако пък това не е изкуство...


