
Доклад-анализ по извършеното анкетно проучване във връзка с 
информационния обмен между община Омуртаг, община Пазарджик 
и град Мюнхен 

Настоящото проучване се проведе сред 20 експерти от различни институции от община 
Омуртаг, такива на областно ниво и общинската администрация на община Омуртаг. Според 
експертите, участвали в настоящото проучване информацията, която би била полезна за 
социалното включване на българските роми-емигранти съдържа няколко направления, 
включващи местни немски политики в областта на устройването на работа, социалната закрила 
и жилищното настаняване, образованието и здравеопазването.  

Таблица 1 Основни български публични институции при работа с емигранти 

 

 

 Основните дейности, чрез които немските институции следва да работят за 
интеграцията на ромите-емигранти според експертните мнения включват предоставянето на 
информация, консултиране, подпомагане и съдействие съобразно компетентностите си в 
направленията посочени по-горе. Следващата таблица обобщава основните направления на 
дейности. 

Таблица 2 Конкретни дейности на българските институции при работа с роми-емигранти 

Институции Дейности Институции Дейности  
Общинска 
администрация 

Информиране и съдействие 
относно документи, изисквани 
от различните институции 

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

Общински съвет Разработване на програми и 
проекти, по които предстои 
кандидатстване в посока, 
съответстваща на 
потребностите, нагласите и 

ДСП Информиране относно правото 
на и основанията за социално 
подпомагане и ползване на 
социални услуги. Насочване към 
курсове за квалификация. 
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намеренията на 
бенефициентите и поставяне и 
разискване на проблемите, 
възникващи при пребиваване 
или търсене на работа на 
граждани на РБ в държави 
членки на ЕС  

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. 

Детска пед.стая Работа с деца с 
противообществени прояви 
(включване в програми, лекции, 
беседи). Работа по превенция 
на противообществени прояви. 

МКБППМН Работа с деца с 
противообществени прояви 
(включване в програми, 
лекции, беседи). Работа по 
превенция на 
противообществени прояви. 

РИО Информиране относно 
образователните потребности 
на детето (прием в учебни 
заведения, форми на обучение 
и др.) 

Училища и 
читалища 

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

РЗОК Информиране относно 
здравното осигуряване, 
осигуряване на достъп до 
видовете здравна помощ. 
Европейски 
здравноосигурителни права. 

Здравни 
институции 

Информиране относно 
здравното осигуряване, 
осигуряване на достъп до 
видовете здравна помощ. 
Европейски 
здравноосигурителни права. 

Кметства на 
населени места 

Информиране и съдействие 

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

НПО Работа с деца в риск и техните 
семейства 

 

Сътрудничеството между българските и немски публични институции е осъзната 
потребност от страна на експерти 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 
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данните за общ. адм. и кметски наместници с основание могат да бъдат разглеждани 
агрегирано). 

Таблица 3 Основни български публични институции за сътрудничество с немските публични власти 

 

 

 

I. 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. 
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- 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. 
 

II. 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 
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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. 
 

III. 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. 

- 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 
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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. 

 

IV. 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.  
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- 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. 

 
V. 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. 

- 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. 
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