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Уважаеми читателки и читатели,

Вие идвате от държава-членка на ЕС в Мюн-
хен и търсите работа тук. Ако не познавате 
добре Мюнхен и евентуално нямате доста-
тъчни познания по езика, търсенето ще бъде 
трудно.

Тъй като знаем това, създадохме консулта-
тивна служба „Информационен център за 
миграция и труд“ на ул. Зоненщрасе № 12а. 
Там можете да получите важна информация 
относно условията за труд и работа в Мюн-
хен.

Освен това изготвихме за Вас тази брошура, 
съдържаща най-важните информации.

Желаем Ви много успехи!

Dr. Anneliese Durst
Leiterin des Fachbereichs 
Kommunale Beschäftigungspolitik 
und Qualifizierung
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2.  Пребиваване

Ако желаете да останете повече от три месеца, 
трябва да отговаряте на поне едно от следните 
условия:
>   Назначен сте на работа или упражнявате 

самостоятелна дейност.
>  Разполагате с достатъчно средства да се 

издържате сам и имате здравна осигуровка 
(отнася се и за студенти и стажанти).

Като гражданин на ЕС имате право да пребивавате до 
три месеца в Германия.
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3. Жилище

Жилище
В Мюнхен е трудно да се намери жилище. 
Наемите в Мюнхен са много високи. Наема-
нето на тристайно жилище например струва 
между 1200 и 1500 евро на месец.

П
р

еб
ив

ав
ан

е
Ж

ил
ищ

е

3

2

7



Договорите за наем в Германия трябва да се 
сключват в писмена форма. Наемодателят 
изисква най-често предварителното внасяне на 
обезпечителен депозит. Размерът му може да 
варира, но не надвишава сумата от три месечни 
наема.

Какво означава „студен” и „топъл” наем?

„Студен” наем  
= основен наем 
без (режийни разходи)
„Топъл” наем  
= студен наем + режийни 
разходи (отопление, вода, 
извозване на смет)

Договор за наем
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В Мюнхен има жилища и с по-ниски наеми,  
т. нар. социални жилища.

Мястото за справка за търсещите жилище е: 
Amt für Wohnen und Migration 
(Служба за жилища и миграция), 
Franziskanerstraße 6  –  8,  
81669 München,
Телефон:  089 233-96820

Търсене на жилища 
чрез

>  Онлайн портали за недвижими 
имоти 

>  Посредници при сделки с 
имоти 

> Обяви във вестници
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В противен случай извършвате нарушение и ще 
трябва да платите глоба. 
След регистрацията ще получите автоматично по 
пощата Вашия данъчен идентификационен номер 
(накратко ID-Nummer), който Ви е нужен пред 
работодателя и други учреждения и институции.
Ето защо не забравяйте да напишете четливо 
името си на пощенската кутия.

Ако преместите местожителството си в Мюнхен, трябва 
да се регистрирате в рамките на две седмици  окръж-
ното административно управление на град Мюнхен 
(Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat (KVR).

Ако докарате Вашия автомобил от родната си държава, 
трябва да го регистрирате в окръжното административно 
управление (KVR) в рамките на три месеца.
Служба за регистрация на МПС: Тел. 089 233-96090

Регистрация 

Същото важи и при преместване или смяна на 
жилище: в рамките на две седмици трябва да се 
пререгистрирате в окръжното административно 
управление (KVR).
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Landeshauptstadt München, 
Kreisverwaltungsreferat (KVR)
Ruppertstraße 19, 
80337 München,
Телефон: 089 233-96000 (Bürgerbüro)
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Дерегистрация 

Ако решите да се преместите от Германия, незабавно 
трябва да се дерегистрирате от окръжното 
административно управление (KVR).

Имайте предвид, че трябва да изпратите удостове-
рението за дерегистрация  в здравната каса, както 
и в други учреждения и институции. В противен 
случай здравната каса ще продължи да Ви начис-
лява осигурителни вноски.
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4.  Изучаване на 
немски език

При положение че работите и живеете в 
Германия, е много  важно да знаете немски 
език. Работодателите изискват по принцип 
добри познания по езика. В Мюнхен се 
предлагат частни и държавно финансирани 
интеграционни курсове.

Интеграционният курс 
се състои от езиков 
курс и курс за ориен-
тация.

Информация във 
връзка с интеграционните курсове и 
техните организатори ще откриете на 
интернет-страницата: www.bamf.de
Също така можете да се консултирате 
в Информационния център за 
миграция и труд AWO.

 AWO Infozentrum 
Migration und Arbeit 
AWO Информацонен център 
миграция и труд 
Sonnenstraße 12a, 1. Stock, 
80331 München, 
Телефон:  089 513 999-29
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5. Работа

Търсене 
на работа
Първото място за справка за търсещите работа е 
Агенцията по заетостта.
>   Регистрирайте се лично в Агенцията по 

заетостта като лице, търсещо работа. 
>   Auf der Internetseite der Agentur 

На интернет-страницата на агенцията 
www.jobboerse.arbeitsagentur.de

или чрез онлайн-порталите за работа можете да 
потърсите свободни работни места, а също така и 
чрез обявите за работа във вестниците

Agentur für Arbeit, 
Kapuzinerstraße 26,
80337 München,
www.arbeitsagentur.de
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Не подписвайте нищо, което не разбирате!

Кандидатстване / 
документи за 
кандидатстване 
 
Мотивационно писмо 
В мотивационното писмо обяснявате, защо 
се интересувате от длъжността и описвате, 
какво умеете да правите добре. 

Автобиография (CV)
В автобиографията си представяте общ 
преглед на Вашата лична и професионална 
реализация.

Консултация и помощ при изготвянето на 
документите Ви за кандидатстване, както 
и при търсенето на работа, ще получите 
в Информационния център за миграция и 
труд AWO Infozentrum Migration und Arbeit.

Ако сте намерили работа, изисквайте от 
работодателя изготвянето на писмен трудов 
договор .

Трудов договор
Р
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Служба за стопанска дейност по занятие: 
Телефон: 089 233-96030

За да избегнете псевдосамостоятелна дейност, трябва 
да внимавате за това приходите Ви от един единствен 
възложител да не надхвърлят 5/6 от общите Ви приходи. 
Ако бъде доказано наличието на псевдосамостоятелна 
дейност, има опасност от правни и финансови санкции.

Самостоятелна стопанска  
дейност по занятие 
 
За самостоятелна стопанска дейност в Германия 
се счита всяка дейност, която не се извършва 
при условията на зависими трудови отношения, 
което означава, че Вие сам сте си началник. Ако 
желаете да работите самостоятелно, можете да 
регистрирате стопанска дейност по занятие или 
да работите на свободна практика. И в двата слу-
чая трябва да плащате сами здравната осигуровка  
и данъците си.

За допълнителна информация и помощ при 
първите стъпки в самостоятелността се обър-
нете към:
>   www.gruenden-in-muenchen.de
>   www.munich-startup.de
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Ако не се регистрирате своевременно, Ви грози 
период на забрана!

В случай на уволнение трябва да се 
регистрирате като безработен в рамките 
на три дни в Агенцията по заетостта и 
да подадете молба за обезщетение за 
безработица.

Помощ и информация по въпросите на 
трудовото право можете да получите в 
консултативната служба 

Faire Mobilität (Справедлива мобилност)
DGB-Haus Schwanthalerstr. 64, Haus C, 
5. Stock, Zimmer 512, 80336 München.
Телефон: 089 513-99018 
www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen

Безработица 
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Ако имате нужда от предварителна консултация, ще я 
получите в следната институция:
Специализирана консултация за признаване на квалифи-
кации 
Servicestelle zur Erschließung ausländischer Qualifikationen, 
Streitfeldstr. 23, 81673 München, Телефон: 089 233 33409,
E-Mail: servicestelle-anerkennung.soz@muenchen.de

6.  Признаване на 
дипломи 

За да увеличите шансовете си на германския 
трудов пазар, Ви препоръчваме да представите за 
признаване придобитите Ви в чужбина свидетел-
ства за завършване на образователна степен.

Служба за признаване на дипломи в Бавария:
Pündterplatz 5, 80803 München, 
Телефон: 089 383 849-0 

Информационният център за миграция и 
труд AWO предоставя информация и помощ на 
майчиния Ви език при подаването на молби във 
връзка с признаването на дипломи.

 AWO Infozentrum 
Migration und Arbeit 
Sonnenstraße 12a, 1. Stock,
80331 München,  
Телефон: 089 513 999-29
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7. Банкова сметка

В Германия можете да извършвате парични 
операции само по банков път. Имате право 
на основна разплащателна сметка без 
възможност за овърдрафт, дори ако все още 
нямате доход.
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Ако решите да напуснете Германия, трябва да се 
дерегистрирате в писмена форма от Вашата германска 
здравна каса. В противен случай сте задължени 
да продължите да плащате ежемесечните здравни 
осигурителни вноски в Германия.

8.  Здраве

Здравното осигуряване в 
Германия е задължително: 
всяка жена / всеки мъж 
трябва да има здравна 
осигуровка. Децата се осигуряват 
посредством своите родители.

При нископлатена работа с възнаграждение  
до 450 евро Вие не сте здравно осигурен. Ако 
сте назначен на работа със задължителни 
социални осигуровки, Вие автоматично сте 
осигурен. Имайте предвид, че някои здравни 
каси в Германия изискват удостоверяването на 
предходни осигурителни периоди в чужбина.
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Съвет: Вземете си формуляр E-104 от гер-
манска здравна каса. 

В Германия формуляр E-104 е входен билет 
за задължителното здравно осигуряване. Ко-
гато чрез формуляр E-104 бъде удостовере-
но членството към задължителното здравно 
осигуряване на държава от ЕС, всеки заяви-
тел, който има местожителство в Германия, 
трябва да бъде приет в някоя от държавните 
германски здравноосигурителни каси.

Лица без здравна осигуровка могат да се 
обърнат към следните места за справка:
>  Malteser Migranten Medizin 

Streitfeldstr. 1, 
81673 München, 
Телефон: 089 43 60 84 11 
E-Mail: migranten-medizin-muenchen@ 
malteser.org

>  Open Med – Ärzte der Welt 
Dachauer Str. 161, 
80636 München, 
Телефон: 0177 511 69 65 
E-Mail: openmed@aerztederwelt.org

Молбата за членство трябва обаче да се подаде в 
рамките на три месеца след влизането в страната 
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9.  Деца и семейство 

Детска градина
 
Посещаването на детска градина в Бавария по 
правило е платено. Консултация и записване се 
извършват в детската градина. 

Търсенето на място и онлайн записването в 
детска градина в Мюнхен през онлайн портала 
kita finder+ unter 
www35.muenchen.de/elternportal/elternportal.jsf

Консултативният център за родители „KITA“ 
ще Ви помогне с удоволствие при 
търсенето на подходящо място, взимайки 
под внимание и конкретната ситуация във 
Вашето семейство

>  Referat für Bildung und Sport 
Отдел за образование и спорт 
Bayerstraße 28, 
80335 München, 
Телефон: 089 233-96771 
E-Mail: kita-eltern@muenchen.de

22



Училище
Задължителното училищно образование в 
Бавария обхваща по правило дванадесет 
учебни години: то се дели на задължително 
образование на пълен учебен ден (девет 
години), задължително професионално 
училищно образование (три години) или 
професионална подготвителна година. 
При лицата над 21 години отпада задълже-
нието за посещение на училище. 

Консултация и записване за училище:
>  Referat für Bildung und Sport 

Bildungsberatung International, 
Goethestr. 53, 80336 München, 
Телефон: 089 233 268 75

>  Staatliche Schulberatungsstelle München, 
Infanteriestraße 7, 
80797 München, Телефон: 089 558 99 89-60 

В Германия има различни семейни помощи, 
като например детски надбавки, обезщетение 
за майчинство, допълнителни помощи за 
деца. За запитвания и повече информация 
можете да се обърнете към Информационен 
център миграция и труд AWO

Можете да запишете детето си и директно в училището 
по местоживеене. 
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>  AWO Infozentrum Migration und Arbeit 
Beratungsdienste der AWO München 
gemeinnützige GmbH  
Помощ при интеграцията на трудовия 
пазар 
Sonnenstraße 12a, 1. Stock, 
80331 München, 
Телефон: 089 513 999-29 
E-Mail: savas.tetik@awo-muenchen.de

>  Beratungscafe 
Консултaтивно кафе е допълнителен час-
тичен проект на Информационния център 
за миграция и труд 
Дневен престой за търсещи работа 
граждани на ЕС в затруднено положе-
ние 
Sonnenstraße 12a, 1. Stock,  
80331 München, 
Телефон: 089 513 999-29 
E-Mail: savas.tetik@awo-muenchen.de

10.  Консултативни 
служби 
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>  Amt für Wohnen und Migration, 
Fachbereich Wohnen 
Служба за жилища и миграция 
Специализиран отдел „Жилища“ 
Икономическа помощ, консултация и 
съдействие 
Franziskanerstraße 8, 81669 München, 
Телефон: 089 233 401 05

>  Benediktiner-Abtei St. Bonifaz 
Консултация за бездомни жени и мъже 
Karlstr. 34, 80333 München, 
Телефон: 089 551 71-300

>  Bildung statt Betteln, Caritas- 
Fachbereich Integration 
Консултация на майчин език за нужда-
ещи се от помощ граждани на 
ЕС от Румъния и България  
Lämmerstraße 3, 80335 München, 
Телефон: 089 551 698 27 
E-Mail: ramona.sisu@caritasmuenchen.de
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>  Caritas Zentrum Innenstadt 
Migrationsdienst 
Миграционна служба  
Goethestraße 53, 80336 München, 
Телефон: 089 53 79 51  
E-Mail: paula.fernandes@caritasmuenchen.de 
fran.krasniqi@caritasmuenchen.de

>  DGB Faire Mobilität München 
Извънсъдебна консултация по всякакви 
въпроси, свързани с трудовото право  
DGB-Haus Schwanthalerstr. 64, Haus C,  
5. Stock, Zimmer 512, 80336 München, 
Телефон: 089 513 990 18 
E-Mail: nadia.kluge@bfw.eu.com 
sevghin.mayr@bfw.eu.com

>  Edinstvo e. V. Bulgarischer 
Selbsthilfeverein 
Консултация, обмен на опит и ориента-
ционна подкрепа за българи в Мюнхен; 
Детски групи за занимания и обучение; 
Място за редовни срещи на жени, младе-
жи и възрастни хора   
Bergmannstraße 46, 80339 München, 
E-Mail: info@edinstvo.de
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>  Evangelisches Migrationszentrum,  
Griechisches Haus 
Съвети, подкрепа и религиозна помощ 
Bergmannstraße 46, 80339 München, 
Телефон: 089 508 088 11  
E-Mail:  info@evangelisches- 

migrationszentrum.de

>  Evangelische und Katholische 
Bahnhofsmission 
Място за денонощна помощ, консулта-
ция, подкрепа и съдействие 
за нуждаещи се от помощ хора  
Bayerstraße 10 a, Hauptbahnhof – Gleis 11, 
80335 München, Телефон: 089 59 45 76  
E-Mail: muenchen@bahnhofsmission.de

>  Fachberatungsstelle JADWIGA 
Защита на правата на жертви на 
търговия и трафик с жени 
Специализирана консултация за жени 
на десет езика 

 Frauenspezifische Beratung in zehn Sprachen
   Schwanthalerstraße 79, 80336 München,  

Телефон: 089 385 344 55 
E-Mail: muenchen@jadwiga-online.de
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>  FamAra 
Миграционна консултация за бездомни и 
семейства от ЕС 
Rosenheimer Str. 125, 81667 München, 
Телефон: 089 450 296 37 
E-Mail: famara@hilfswerk-muenchen.de

>  Frauenobdach Karla 51 
Място за помощ и спешен прием на жени 
(включително с деца) 
Karlstraße 51, 80333 München, 
Телефон: 089 549 15 10 
E-Mail: karla51@hilfswerk-muenchen.de

>  Jugendmigrationsdienst im Verbund mit AKA 
e. V. und IG e. V. 
Консултация, съдействие и подкрепа на 
подрастващи мигранти и млади мигранти  
на възраст между 12 до 27 години 
Seidlstraße 4, 80335 München, 
Телефон: 089 540 45 61-23 
E-Mail: ljavev@im-muenchen.de

>  Madhouse 
Консултации за роми и синти по въпроси на 
възпитанието, семейството и съжителство-
то на семейни начала, както и по житейски 
теми и въпроси.  
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Сътрудничество с адвокат от инициати-
вата „Гражданска смелост“ за българи и 
румънци

  Landwehrstraße 43, 80336 München, 
Телефон: 089 716 722 250-0 
E-Mail: info@madhouse-munich.com

>  Malteser Migranten Medizin 
Безплатна амбулаторна медицинска 
и стоматологична помощ за хора без 
здравно осигуряване 
Streitfeldstraße 1, 81673 München, 
Телефон: 089 436 084 11 
E-Mail:  migranten-medizin-muenchen@ 

malteser.org

>  Malteser Migrationsdienst 
Sozialberatung 
Консултация и помощ за възрастни 
новоимигранти и имигранти на възраст 
над 27 г. с интерграционен дефицит 
Streitfeldstraße 1, 81673 München, 
Телефон: 089 436 084 11 
E-Mail:  migranten-medizin-muenchen@ 

malteser.org
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>  Marikas, Beratungsstelle für 
anschaffende Jungs und Männer 
Консултация и възможност за нощуване на 
проституиращи мъже  
Dreimühlenstraße 1, 80469 München, 
Телефон: 089 725 90 84 
E-Mail: marikas@hilfswerk-muenchen.de

>  Migrationsberatung für Erwachsene 
in Obergiesing 
Миграционна консултация за възрастни в 
Обергизинг 
Plecherstraße 6, 81541 München, 
Телефон: 089 62 02 16-20/-23/-24/-26 
sozialdienst.migration@awo-muenchen.de

>  Migrationsberatung Internationales 
Beratungszentrum der Landeshauptstadt 
München 
Миграционна консултация. Международен 
център за консултация на столица на фе-
дерална провинция Мюнхен. Миграционна 
консултация за възрастни  
Goethestraße 53, 80336 München, 
Телефон: 089 550 57 67-0 
E-Mail: Ibz@brk-muenchen.de
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>  Migrationsdienst BRK-KV München 
Миграционна консултация за възрастни  
Goethestraße 53, 80336 München, 
Телефон: 089 53 73 42 
E-Mail: Ibz@brk-muenchen.de

>  Mimikry Център за консултация за 
проституиращи момичета и жени 
Консултация и подкрепа (независимо от 
националност и статут на пребиваване) 
Dreimühlenstraße 1, 80469 München, 
Телефон: 089 725 90 83 
E-Mail: mimikry@hilfswerk-muenchen.de

>  Open Med – Ärzte der Welt 
Безплатна и анонимна здравна помощ 
и консултация за хора без здравна оси-
гуровка и/или статус на пребиваване 
Dachauerstraße 161, 80636 München, 
Телефон: 089 452 076 58, Телефон: 0177 
511 69 65 
E-Mail: openmed@aerztederwelt.org
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>  Schiller 25 
Миграционна консултация за бездомни 
(консултативна служба и приютяване при 
минусови температури) 
Schillerstraße 25, 80336 München, 
Телефон: 089 545 941 40  
E-Mail: schiller-25@hilfswerk-muenchen.de

>  SGRIM e. V. Deutsch-Rumänische 
Gesellschaft für Integration und Migration 
Германско-румънско дружество с идеална 
цел за интеграция и миграция. Миграционна 
и правна консултация, обмяна на опит, ори-
ентационна подкрепа за румънци в Мюнхен. 
Детски групи за занимание и обучение. 
Място за редовни срещи на жени, младежи 
и възрастни,румънско училище. 
Телефон: 0178 1417022 
E-Mail: info@sgrim.de
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11.  Важни адреси и 
телефонни номера

Полиция: 110
Пожарна и бърза помощ: 112

!Генерално консулство на Република 
България в Мюнхен
Консул Милко Милушев
Walhallastraße 7
80639 München
Тел.: 089 / 171 176 14
Тел.: 089 / 171 176 15
Факс: 089 / 155 006
E-Mail: Consulate.Munchen@mfa.bg
Дежурен телефон САМО ЗА СПЕШНИ 
СЛУЧАИ: 0172 8881056
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Брошурата е изготвена в 
сътрудничество с

BSV Edinstvo e. V.  
Българско сдружение 
за взаимопомощ – 
сдружение 
с идеална цел

Faire Mobilität 
Infozentrum 
Migration und Arbeit
Справедлива мобилност

Информационен център за 
миграция и труд

SGRIM e. V. - Deutsch- 
Rumänische Gesellschaft 
für Integration und 
Migration
Германско -румънско дружество за интеграция и миграция
Издателско каре – Работа в Мюнхен 
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