
Меморандум за разбирателство 

между 

Град Мюнхен и 
Община Омуртаг и 
Община Пазарджик 

I. Контекст 

Посещението на представители на общините Пазарджик и Омуртаг в град Мюнхен и в нейни 
партньорски институции бе организирано с цел обмяна на добри практики и идеи за социално 
приобщаване с фокус върху ромите и в отговор на потребностите на двете български партньорски 
общини (с преобладаващ брой на мигриращите в Мюнхен български роми) за подобряване на 
общинските услуги за уязвимите групи. Делегацията се срещна с отделите за „Заетост и 
миграция“, „Социални услуги и планиране“. „Здравеопазване”, както и с Агенцията по труда. 
Освен това, партньорските организации на Мюнхен - „Каритас”. „АWO и Madhouse и 
„Малтийската здравна организация" - представиха своите добри практики с роми и мигранти в 
сферата на заетостта, образованието, жилищните условия и работата с ромски семейства. 
Срещите бяха оживени и информативни, както и в много отношения съдържаха новаторски идеи 
за българската страна — най-вече в областта на професионалното обучение и устройването на 
работа на лицата от уязвимите групи, работата с ромски семейства и подходите на град Мюнхен 
към лицата със спешни нужди, както и работата в партньорство с ключови неправителствени 
организации в подкрепа на новите мигранти. Възможностите за учене са многобройни, както въз 
основа на официалните презентации. така и от преките разговори между българските партньори, 
градските власти и неправителствените организации. 

 Един от основните резултати от преговорите между град Мюнхен и общините Пазарджик и 
Омуртаг е да се създаде информационна система за обмен на информация относно немските 
(мюнхенските) имиграционни регламенти, правата и отговорностите на имигрантите, опциите за 
трудова заетост, жилищно настаняване и образование в Мюнхен, и (от българска страна - от 
Пазарджик и Омуртаг) относно ромското население и общинските нужди за развитие на 
социалното включване, така че да бъдат посочени потребностите на българската страна и да бъдат 
заявени нуждите от подкрепа, които след това да бъдат оценени от германска страна. Град 
Мюнхен ще събере информация чрез своите партньорски организации като Каритас, АWO, 
Madhouse, Малтийската организация и Агенцията по труда. В България информацията може да 
бъде събрана чрез социалните работници, медиаторите и неправителствените организации. В 
случай че немското законодателство за защита на данните позволява да се работи онлайн, 
информационната система ще бъде разработена по електронен път от българските партньори. 
Докато това се установи информацията ще се обменя на всеки три месеца чрез файлове от външен 
или вътрешен служител на непълно работно време, който ще отговаря за писането и качването на 
редовни доклади и за споделянето им между партньорите Мюнхен- Пазарджик-Омуртаг.



Споделянето на информация няма да бъде само пасивен канал за обмен, но ще се използва 
и за заявяване на нужди и необходимост от съдействие и за разработването на съвместни 
проекти. 

Каритас изрази намерение за развитие на проектна идея за създаване на социални 
предприятия (за рециклиране на електронни устройства), финансирани с общински 
средства и/или принос в натура. Предприятията могат да бъдат развивани и контролирани 
съвместно от Каритас и общините с цел предоставяне на възможности за трудова заетост 
на ромите от двете общини в България. Каритас вече е реализирала подобен проект в 
Мюнхен и понастоящем изпълнява такъв проект в Тимишоара (Румъния). Каритас 
притежава необходимите знания, които могат да бъдат предадени на общините 
Пазарджик и Омуртаг. Също така Каритас предлага да обучава общините за създаването 
на такива предприятия, както и да предостави подкрепа в натура. Тази идея би могла да 
бъде допълнително обсъдена между град Мюнхен и Каритас. Възможни варианти за 
финансиране могат да бъдат от град Мюнхен и двете общини и европейските фондове в 
България. 

По време на срещата със здравния отдел на град Мюнхен представителите □ предложиха 
чрез системата за обмен на информация да предоставят на българските общини 
информация относно опциите за здравно осигуряване на мигрантите в Германия. 
Здравният отдел отправи предложение за организиране на съвместни информационни 
кампании с българските общини за ромите относно Европейската здравна карта, която те 
трябва да представят в Германия, за да могат да се възползват от българските си 
здравноосигурителни права на територията на ЕС. Това предложение би могло да бъде 
разработено в случай, чс Мюнхен и двете български общини се споразумеят за обмяна на 
информация относно информационните кампании и предоставят тази информация в 
рамките на срещи и дейности за информиране на ромите относно техните права и 
осигурителни опции в България и Германия. Стартирането на тази програма зависи от 
обменената информация и съвместните дейности за разработване на информационната 
кампания. 

По време на срещата с представител на водеща неправителствена организация в Мюнхен 
бе направено предположение, че в близко бъдеще е възможно град Мюнхен да приеме 
ограничен брой роми от България, които да бъдат включени в професионални обучения в 
града, тъй като съществува възможността за обучаване на лица и предоставяне на обучена 
работна ръка за България. Тази идея би могла да бъде дискутирана допълнително в 
случай, че финансирането на този тип обменна програма може да бъде удължено през 
2014 г. Предварителна информация и условия за кандидатстване за професионалното 
обучение биха могли да бъдат споделени чрез информационната обменна система, 
предложена за разработване в настоящият меморандум. 



II. Цел и обхват 

Целта на настоящия меморандум е да се определят ясно ролите и отговорностите на всяка 
от страните по отношение на сътрудничеството за създаване на редовно функционираща 
информационно-обменна система за поне едногодишен срок и за предпочитане - за три 
годишен период. Като минимум системата ще представя основните процеси на градско и 
общинско равнище, отнасящи се до приобщаването на ромите в сферата на 
образованието, здравеопазването, жилищното настаняване, общностните дейности, 
заетостта, предоставяните от страните социални услуги за ромите, социалните 
предприятия, основни данни за горепосочените теми (статистика, тенденции, факти), 
първоначален анализ на промените и тенденциите в горепосочените области, възможна 
информация за миграцията към Европа; информация за наличните покани за проекти, 
финансирани от ЕС, в България и в Германия, както и за покани за проекти на 
международно равнище, отнасящи се до местни социални програми. 

Целта на информационната система е следната: 

Да информира двете страни относно ситуацията на ромите във всяка от страните Да 
използва тази информация за бъдещи съвместни дейности и проекти за подкрепа на 
ромското включване и достъп до образование, повишени възможности за достъп до 
трудова заетост, подобряване на жилищните условия и на достъпа до здравни услуги и 
социална закрила. 
Да информира българските граждани относно условията за живот, образование, трудова 
заетост и жилищно настаняване, както и за здравеопазването за имигриращите в 
Германия. 
Да се разработи редовен канал за обмен на информация, така въз основа на събраната 
информация да се улесни възможността за кандидатстване по наличните 
транснационални европейски обяви за програми за финансиране. Информацията да се 
използва за разпространяване/информиране в рамките на всички програми за 
изграждане на капацитет за общините в България с наставничество и подкрепа от страна 
на ментори от Мюнхен и обратно. 

В подкрепа на горепосочените действия, подписалите страни трябва да гарантират, че те 
ще участват активно в създаването на системата, в съответствие с приложимите закони за 
защита на данните и законите за прозрачност в съответните държави. 

Специфичната информация, която се съдържа в този обмен, трябва да бъде съгласувана и 
координирана между: Мюнхен - Пазарджик и Мюнхен - Омуртаг. Съдържанието следва 
да бъде гъвкаво и съобразено със специфичните нужди, но то трябва да включва 
информация за: трудовата заетост на ромите, образованието, здравеопазването, 
жилищното настаняване, миграционните планове, социалните проекти, както и общата 
информация относно законовата рамка, отнасяща се до трудовата заетост, образованието, 
здравеопазването, етническите малцинства и финансова информация, свързана със 
социалните услуги на местно и регионално равнище. 



III. Задължения, произтичащи от настоящият меморандум 

А. Град Мюнхен осъществява следните дейности: 

1.  Приема и подписва настоящия МЕМОРАНДУМ въз основа на постигнато съгласие с 
българския партньор МЕРИ и двете участващи общини - Пазарджик и Омуртаг. 
Отговорна страна: коордипационно звено на МЕРИ и Сюря Дивалд  

Срок за изпълнение: Края на ноември 

2.  Град Мюнхен ще определи съдържанието на информационните бюлетини въз основа на 
нуждите и спецификите им - за всеки от четирите бюлетини за обмяна през 2014 г. След 
това град Мюнхен ще сподели тази информация с българските си колеги с оглед 
постигане на споразумение по съдържанието. 
Отговорна страна: Сюря Дивалд  

Срок за изпълнение: Края на ноември 

3.  Ще определи лице за координиране на системата за обмен в Мюнхен. Координаторът би 
следвало да има дефинирани отговорности за неговата/нейната работа за 2014 година. 
Отговорна страна: Сюря Дивалд  

Срок за изпълнение: 5-ти декември 

4.  Град Мюнхен ще определи своите партньори, които ще бъдат източници на информация. 
В момента градът си сътрудничи с Каритас, AWO, Madhouse, Малтийската здравна 
организация и агенцията по труда. Всички те са заявили интерес за сътрудничество. 
Горепосочените организации ще имат един мениджър, който ще работи на почасов 
график за избиране, събиране и предаване на договорената информация на координатора 
на град Мюнхен. Отговорна страна: Сюря Дивалд и партньорските организации 
Срок за изпълнение 5-ти декември 

5.  Здравният отдел на град Мюнхен ще разработи информационни брошури и 
видеоматериал за здравето и здравноосигурителната система в Мюнхен и за европейската 
здравна карта, която трябва да бъде осигурена за всички българи, живеещи в Германия. 
Тази информация може да бъде съчетана с българска информационна кампания относно 
нуждата от здравна осигуровка и достъпа до европейски карти на българските граждани, 
които планират да посетят или емигрират в Германия. 
Отговорна страна - здравен отдел на град Мюнхен.  
Срок за стартиране на преговорите за кампанията (5-ти декември) 



6.  Възможната опция за проекта, планиран от Каритас за реализиране в България (социално 
предприятие за рециклиране на електронни устройства), подлежи на отделно дискутиране 
с Каритас. в слушай на осигурено финансиране. 
Отговорни страни: Сюря Дивалд (град Мюнхен) и Вилхем Дрекслер (Каритас)  

Срок за изпълнение: края на декември (след подписване на настоящият МЕМОРАНДУМ) 

7.  Координаторът на град Мюнхен е отговорен за споделянето на информацията, събирана 
на всеки три месеца с общините Омуртаг и Пазарджик. Градът също така ще публикува 
или ще осигури достъп до информацията, предоставяна на Пазарджик и Омуртаг, на други 
градски отдели, интересуващи се от тази обмяна. Освен това. координаторът ще 
предоставя информацията от Пазарджик и Омуртаг на всички заинтересовани страни на 
територията на град Мюнхен. 

Б. Общините Омуртаг и Пазарджик с подкрепата на координационното звено - МЕРИ 
ще изпълняват следните дейности 
1.  Двете общини ще дискутират и подпишат настоящия МЕМОРАНДУМ след 
съгласуване с град Мюнхен. 

Отговорни страна: координационно звено на МЕРИ и двете общини  

Срок за изпълнение: края на ноември 

2. Всяка от двете общини ще определи съдържанието на своите информационни 
бюлетини въз основа на спецификите и нуждите за всеки от четирите бюлетина за обмяна 
през 2014 г. След това общините ще споделят тази информация с колегите си от Мюнхен с 
оглед постигане на споразумение относно съдържанието. 

Отговорни страна: координационно звено на МЕРИ и двете общини  

Срок за изпълнение: края на ноември 

3. Всяка от двете общини ще наеме координатор, който ще управлява проекта - ще 
отговаря за събирането на информация от партньорите (социални работници, медиатори, 
неправителствени организации), за анализа и обобщаването □ и за споделянето □ с град 
Мюнхен и с другия български партньор. Координаторът се очаква също така да уведомява за 
новн обяви за набиране на проектни предложения, финансирани от ЕС и да инициира 
съвместни идеи за проекти и партньорства с Мюнхен, както и да улеснява създаването на 
партньорства и реализирането на програми за изграждане на капацитет (менторство, 
наставничество и обучение), които могат да бъдат резултат от обмените. 

Отговорни страна: координационно звено на МЕРИ и двете общини  

Срок за изпълнение: 5-ти декември  

4. Двете общини ше определят своите парньори, които ще бъдат източник на 
информация (бюра по труда, доставчици на здравни услуги, училища и детски градини, 
отдели за социално подпомагане и закрила на детето, НПО и др.)  

Отговорна страна: координатори и партниращи организации 
Срок за изпълнение: 5-ти декември 



IV. Финансиране

Обменната информационна система ще бъде създадена, както е описано в настоящия
МЕМОРАНДУМ, преди януари 2014 г.

По-нататъшното продължаване на програмата ще зависи от финансирането на програмата 
МЕРИ в България, наличните средства от ЕС за България и Германия и от възможностите
за съфинансиране на град Мюнхен и двете общини, както и от евентуалното финансиране
от EUROCITIES.

Финансирането на тази програма за 2014 г. е необходимо да се преразгледа през март 2014
година.

V. ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПОДПИС

Този МЕМОРАНДУМ влиза в сила при подписване от упълномощените длъжностни лица
от град Мюнхен и общините Пазарджик и Омуртаг. МЕМОРАНДУМЪТ влиза в сила от 1
декември, 2013 г. до 30 декември, 2014 г. Всички страни изразяват съгласие с този
МЕМОРАНДУМ за разбирателство с техните подписи.


	IV. Финансиране

