
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 

Търговище 

 

ПРОТОКОЛ 

№1 /07 декември 2018г. 

От заседание на Областния съвет за сътрудничество 

по етнически и интеграционни въпроси 

Днес на 07 декември 2018г., в пресцентъра на Областна администрация 

Търговище се проведе заседание на ОССЕИВ. На заседанието присъстваха: Панайот 

Димитров- Зам. областен управител и председател на Областния съвет за 

сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, Александрия Цветкова- 

Специалист СП и секретар на ОССЕИВ, Тодорка Танева- Гл. секретар в Областна 

администрация Търговище, Зорница Милушева- Директор АКРРДС в Областна 

Администрация Търговище, Константина Моллова-Гл. експерт РРХД, Маргарита 

Друмева- Ст. Експерт в РЗИ, Иван Александров- Н-к с-р ООРТП към ОД МВР, Юлияна 

Митева – ТСБ Търговище, Маринела Динева упълномощен представител на Антония 

Стойчева- Директор на ТД на  НАП- Варна, офис Търговище, Петър Стоицов – 

директор на ТП на НОИ Търговище, Петър Петков- Директор на ДБТ- Омуртаг, Иван 

Топалов- Директор на ДБТ, Исмаил Ибрямов – зам.- кмет на община Антоново, Диана 

Якимова –Председател на УС- Клуб на НСО, Мехмед Мехмедов- зам. -кмет на община 

Омуртаг, Румен Русев- зам.-кмет на община Опака, Емил Стоянов-Директор на РЗОК-

Търговище, Стефан Станчев- началник отдел в РУО- Търговище. 

Г-н Панайот Димитров – зам. областен управител на област Търговище и 

председател на ОССЕИВ откри заседанието, като запозна членовете с 

актуализирания състав на съвета.  

Той съобщи, че в залата присъстват 19 от членовете на съвета, то е редовно и 

може да взема решения. 

Беше гласуван следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на 

дела на заетите сред тях. Възможности за осигуряване на заетост, обучение и 

професионална квалификация на безработни лица от етническите малцинства. 

Вносител: Дирекции „Бюро по труда“ 

 



2. Осигуряване на равенство в достъпа на качествени здравни услуги и 

превантивни програми за хората от етническите малцинства, в частност ромите в 

област Търговище. 

Вносител: РЗИ Търговище 

 

3. Превенция на отпадането на деца и ученици от етническите малцинства от 

училище в област Търговище. Работа с родителите. Добри практики. 

Вносител:РУО Търговище 

Дневният ред беше приет със 19 гласа «ЗА». 

  

По първа точка г-н Димитров даде думата на г-н Топалов от Бюро по труда- гр. 

Търговище относно  подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и 

повишаване на дела на заетите сред тях. Възможности за осигуряване на заетост, 

обучение и професионална квалификация на безработни лица от етническите 

малцинства в област  Търговище. 

Г-н Топалов посочи, че групата на безработните от малцинствата е една от 

най-уязвимите групи на пазара на труда. Трудовата им интеграция е свързана с 

решаването на проблема с високия процент на безработица сред тях, основните 

причини за което са ниското образователно и квалификационно ниво или липсващи 

такива, поради което шансовете им на трудовия пазар са ограничени. За решаване 

на тези проблеми в областта на заетостта служителите на ДБТ насочват усилията си 

към реализирането на мерки за подобряване качеството на работната сила, по-пълна 

информираност относно възможностите за устройване на работа, подобряване на 

сътрудничеството с неправителствените организации с цел активното им съдействие 

за мотивация на безработните лица от малцинствата. Основните направления в 

които са осъществява дейността са: 

Повишаване на конкурентността на хората от малцинствата на пазара 

на труда – по тази мярка към 30.11.2018 г. в област Търговище са обхванати 835 

лица, Омуртаг и Антоново -47 лица. 

Повишаване на пригодността за заетост и квалификация на безработни от 

малцинствата към 30.11.2018г. са включени 230 лица: 

-активно поведение на пазара на труда- 66 лица; 

-професионално ориентиране-129 лица; 

-Ателие за търсене на работа-33 лица; 

-обучение на възрастни- 2 лица; 

- Осигуряване на заетост на малцинствата – през 01.01.2018г.-30.11.2018г. 

в заетост по различни програми, мерки за заетост и на първичния пазар на 

труда са включени 149 лица и Омуртаг и Антоново- 76 лица. 



Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление 

на собствен бизнес. 

През периода 01.01.2018г.-30.11.02018г. лица, самоопределили се като 

роми не са включвани в обучения за стратиране и управление на собствен 

бизнес. 

 

Насърчаване на социалния и граждански диалог в подкрепа на 

трудовата реализация на етническите малцинства. – ефективна форма на 

работа е провеждането на периодични срещи с официални представители и 

неформални лидери на етническите общности по места. През 2018 г. са проведени 7 

такива срещи и 5 за Омуртаг и Антоново. Безработните лица от малцинствените 

общности вкл. и самоопределилите се като роми имат равен достъп до всички 

програми, проекти и мерки за заетост и обучение, финансирани от Държавния 

бюджет, Европейския социален фонд и други финансови източници. Постигнатото и 

през 2016/2017 г. показва, че от страна на служителите в Дирекциите „Бюро по 

труда” се полагат усилия за повишаване пригодността за заетост и обучение на 

лицата от ромски произход, търсят се нови форми и методи за постигане на по-добри 

резултати. Но все още предстои много работа за постигане на по-добра мотивация и 

самоинициативност от страна на безработните лица роми. 

 

По втора точка от дневния ред: г-н Димитров предостави думата на г-

жа Маргарита Друмева- представител на РЗИ- гр. Търговище 

 Г-жа Маргарита Друмева – представител на РЗИ Търговище, представи 

актуална информация за област Търговище, относно осигуряването на равенство в 

достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми за хората от 

етническите малцинства, в частност на ромите в област Търговище. 

 „Политиката на Министерството на здравеопазването е насочена към 

създаване на условия за осигуряване на равен достъп на всички граждани на 

Република България до здравни услуги, независимо от техния пол, възраст, 

етническа, социална и политическа принадлежност. Особено внимание се обръща на 

подобряването на здравното обслужване на групите в неблагоприятно положение в 

т.ч. и ромското население, предвид влошените здравни показатели в сравнение със 

средните показатели за страната. 

В резултат на демографски и миграционни процеси числеността на 

населението в Област Търговище трайно намалява през последните пет години. 

Процесът на депопулация е налице във всички общини на региона. Към 31.12.2017 

г. жителите в областта са 112 474 при 113 694 за 2016 г., или с  1 220 души по-

малко в сравнение с предходната година. 35 446 или 31.5% от населението е 



концентрирано в областния град. През 2017 г. в градовете живеят 60 476 души 

(54.1%), а в селата – 51 728 души (45.99%). В общините Търговище и Попово 

преобладава градското пред селското население, докато в останалите общини 

относителният дял на жителите в селските райони е по-висок. 

Според данните от преброяването в Търговищка област от български етнос са 

54,6%, турски – 35,8%, ромски – 7,3%, друга – 0,9%, не се самоопределят – 1,4%. 

Достъпът до качествени здравни услуги продължава да бъде 

предизвикателство за всички български граждани в условията на продължаваща 

здравна реформа. Достъпът е затруднен за лицата живеещите в селски райони, 

далеч от общински или областен център.  

Сериозен проблем представлява здравната неосигуреност особено сред 

ромското население. Тъй като много роми не са здравноосигурени, те не могат да 

ползват здравни услуги, рядко прибягват до превантивна медицинска помощ и 

разчитат най-вече на спешната медицинска помощ. 

По данни на РЗОК-Търговище продължава да се задържа висок процент на 

неосигурените лица в област Търговище – средно около 26 %, като за 2015г. те са 

24.5%, за 2016 г.- 24.7%, за 2017г.-27,5%, а за 2018г.-27,3%. 

Броят на регистрираните лечебни заведения за първична извънболнична 

медицинска помощ през последните 5 години се задържа относително постоянен със 

слаба тенденция за намаление - 50 общопрактикуващи лекари В Област Търговище 

са регистрирани 24 индивидуални практики за първична медицинска помощ и 8 

групови практики с включени в тях 28 лекари. 

Един общопрактикуващ лекар обслужва средно 2 239 пациента при 

изисквания по Национална карта средно 1 500 пациента. Осигуреността с ОПЛ на 10 

000 души население за региона е 4.44 при 6.28 средно за страната. 

 

Нивото на здравна култура е ниско. Голямата част от ромите нямат познания 

за своите права и задължения в областта на здравеопазването. В резултат, те не са 

наясно какви здравни услуги трябва да получат, в какъв обем и с какво качество. Не 

са наясно също така за много аспекти на здравната култура, свързани с ваксинации, 

инфекциозни болести, детско хранене, идентифициране на проблеми и грижи, 

свързани със здравето. 

Бедността, заедно с по-ниската здравна култура, най-често е пречка за 

поемане на разходите по здравното осигуряване, закупуване на лекарства, 

заплащане на потребителска такса при посещение при лекар или при нужда от 

изследвания. Допълнително, към разходите за посещение при лекар и последващото 

лечение, трябва да се прибавят и транспортните разходи до лекарския кабинет или 

съответното болнично заведение, което за половината роми на практика означава 



разходи за междуселищен транспорт. Тъй като лекарите обслужват обикновено по 

повече от едно село, те по-рядко имат възможност да се отзовават на повикванията 

на своите пациенти в дните, когато не са в съответното селище. Възможността за 

избор или замяна на общопрактикуващия лекар в селата е силно ограничена, на 

практика за мнозинството от ромите такава липсва.  

Най-често за лица в неравностойно социално положение спешната 

медицинска помощ e единствената достъпна здравна помощ. Немалка част от тези 

уязвими групи граждани се обръщат при медицински проблем към ЦСМП или спешно 

отделение на областната болница. 

Основната задача в областта на надзора на заразните болести е постигането 

на висок имунизационен обхват съгласно Имунизационния календар на страната и 

постигането на ниско ниво на заболеваемост от ваксинопредодвратими болести. 

Здравно- консултативен център за майчино и детско здраве: към центъра 

работят един координатор на 8 часов работен ден, психолог и соц. работник на 

граждански договор. Центърът е достъпен за бенефициенти от 8:30ч. до 16:30ч. 

Координаторът води книжен регистър на лицата, посетили ЗКЦ, поддържа се отделен 

регистър за децата с хронични заболявания и уверждания. 

През 2018г. експерти от РЗИ проведоха 351 обучения на 7901 деца, ученици и 

родители по програми. 

По трета точка от дневния ред г-н Стефан Станчев- РУО- Търговище 

представи изчерпателна презентация на тема: „Превенция на отпадането на деца и 

ученици от етническите малцинства от училище в област Търговище. Работа с 

родителите. Добри практики.” (пълната информацията е приложена към настоящият 

протокол). 

Г-н Станчев 

Посочи, че със заповед на началника на РУО – Търговище са определени 39 

района с 39 екипа за обхват на територията на област Търговище. Екипите включват 

334 членове с представители на РУО Търговище, на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, на общинските администрации на 

територията на областта, на РДСП – Търговище и на районните управления на МВР 

от област Търговище. До момента е определен статусът на  всички 6857 деца и 

ученици в електронната платформа на Механизма, данните са въведени и 

обработени, като същевременно от ръководителите на екипите се определени и 

мерки за работа с децата и учениците. Установено е, че 4612 деца и ученици са в 

чужбина. Допълнително са включени за обход 216 деца и ученици, които са 

посещавали образователни институции през 2017/2018 учебна година и са 

отпаднали през учебната 2018/2019 година. 



При работата с допълнителния списък е констатирано: 18 ученици са 

отказали да посещават училище; 50 ученици са записани в резултат на 

предприетите мерки в началото на учебната 2017/2018 година, като през 

предходната учебна година са били отпаднали; 124 деца и ученици са в чужбина; 10 

ученици са въведени мерки за съвместна работа. 

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙСТВИЯ: 

- осъществяване на взаимодействие с родителите за включване и задържане 

на децата и учениците в образователната система; 

- привличане и работа с медиатори; 

- предприемане на мерки за обща и допълнителна подкрепа на децата и 

учениците; 

- предоставяне на информация на кметовете на общините за констатирани 

нарушения на задълженията на родителите с цел налагане на наказания 

по реда на чл. 347 от ЗПУО. 

 

 

Поради липса на въпроси и изчерпване на дневния ред заседанието беше 

закрито от г-н  Панайот Димитров. 

Приложения: 

1.Информация от Дирекция „Бюро по труда“- Търговище и Омуртаг 

2.Информация от РЗИ-гр. Търговище 

3.Информация от РУО-гр.Търговище 

 

 

 

 

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ: 

Заместник областен управител 

и Председател на ОССЕИВ 

 

 

АЛЕКСАНДРИЯ ЦВЕТКОВА: 

Специалист СП в Областна администрация 

и Секретар на ОССЕИВ  

 


