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Уважаеми читателки и читатели,

Новопристигнали сте в Мюнхен? И си търсите
работа? Прочетете тази брошура и не се колебайте 
да се свържете с нас, ако имате въпроси. Нашето 
желание е да си намерите работа, и съответно 
събрахме полезна за Вас информация на тема „Живот 
и работа в Мюнхен“ в настоящата брошура.

Достъпът до трудовия пазар е ключов момент за
установяване в дадена страна и е основополагащ за 
воденето на самостоятелен и независим живот. По 
този начин Рефератът за труд и икономика на град 
Мюнхен, столицата на федерална провинция
Бавария, иска да Ви предостави подкрепата си.

Знаем, колко е трудно да се пристигне от чужбина и 
веднага да се намери работа в новия град. Особено, 
когато още не познавате Мюнхен и евентуално не 
разполагате с достатъчно познания по немски език.

Тъй като трудовата заетост заема едно толкова 
централно място, сме създали за Вас бюро за 
консултации: Информационния център за труд и 

миграция, Informationszentrum Migration und 
Arbeit на адрес Sonnenstraße 12a.

Тук ще получите безплатни консултации и
важни информации на тема „Живот и работа в 
Мюнхен“.

Желаем Ви приятно пристигане и много
успехи!

Dr. Petra Schütt
Ръководител на Отдела за
Комунална трудова политика
и квалификация
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3. Настаняване2. Престой

Жилище
В Мюнхен е трудно да се намери жилище.
Мюнхенските наеми са много високи.
Актуалната статистика за средния размер на 
наемите ще Ви помогне да установите, каква е 
обичайната цена за избрана от Вас локация.

За целта можете да използвате онлайн-
програмата на адрес:  
stadt.muenchen.de/infos/mietspiegel

Ако желаете да останете по-дълго от три месеца
трябва да изпълните поне едно от следните
условия:
>   Назначен/а сте или работите самостоятелно.
>  Имате достатъчно собствени средства и сте 

здравноосигурен/а (това важи също и за 
студенти, практиканти и стажанти).

Граждани и гражданки на ЕС имат право на престой 
до три месеца в Германия.

Ако нямате гражданство на ЕС за Вас може да важат 
други правила. Повече информация можете да 
получите при Службата за чужденците на адрес: 
www.muenchen.de/kvr
Информации за бежанци от Украйна:
www.muenchen.de/ukraine
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Договорите за наем в Германия задължително са в 
писмена форма. Наемодателите най-често изискват 
предварителна парична гаранция. Размерът ѝ може 
да е различен, но най-често представлява три нетни 
(„студени“) месечни наема.

Какво означава „студен“ и „топъл“ наем?

Студен (нетен) наем  
= основен наем
(без разноските)
Топъл (брутен) наем  
= студен наем + разноски
(отопление, вода, 
такса смет и др.)

В Мюнхен има и жилища с по-изгодни наеми, тъй 
наречените социални жилища.

Искате да кандидатствате за социално
жилище?
Помощ за подаване на заявлението и 
информации за кандидатстването ще получите 
Социално настаняване онлайн - Soziales Wohnen 
Online (SOWON): www.sowon-muenchen.de

Когато търсите жилище, можете да се се 
обръщате към Службата за настанване и 
миграция:
Amt für Wohnen und Migration 
Franziskanerstraße 6  –  8,  
81669 München,
Tel. 089 233-96820

Търсене на жилище 
чрез

>  Онлайн-платформи за 
недвижими имоти

>  Брокери (посредници за 
недвижими имоти)

> Обяви във вестниците

Договор за наем
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В противен случай извършвате административно
нарушение и ще бъдете глобен/а.
След регистрацията автоматично ще получите по 
пощата своя данъчен идентификационен номер, 
Steuer Identifikationsnummer (съкратено: ID-Num-
mer), който Ви е необходим за представяне при 
работодателя и други институции.

Когато прехвърляте адресната си регистрация в гр. 
Мюнхен, е необходимо в рамките на две седмици да 
се регистрирате в баварската столица Мюнхен при 
Общинската административна служба, 
Kreisverwaltungsreferat (KVR).

Също така, когато дойдете с личния си автомобил, 
трябва да го пререгистрирате в KVR в рамките на три 
месеца.
Регистрация на МПС: Tel. 089 233-96090

Записване 
(регистрация)

За това не забравяйте да поставите табелка с името 
си на видно място върху пощенската кутия.

Същото важи и когато се премествате в друг град или 
сменяте жилището си: И в този случай е необходимо 
да се пререгистрирате в Общината (KVR).

Kreisverwaltungsreferat

Ruppertstraße

Schmellerstr.
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Landeshauptstadt München, 
Kreisverwaltungsreferat (KVR)
Ruppertstraße 19, 
80337 München,
Tel. 089 233-96000 (Bürgerbüro)
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4.  Обучение по 
немски език

Ако учите и работите в Германия, познанията 
по немски език са от голяма важност. 
Работодателите принципно изискват добри 
езикови познания. В Мюнхен се предлагат 
частни и финансирани от държавата 
интеграционни курсове.

Интеграционният 
курс се състои от  
един езиков и един 
ориентировъчен курс.  

Информация за интеграционните 
курсове и за институти, които ги 
предлагат, ще откриете в Интернет: 
www.bamf.de 
Или се консултирайте с градския 
Информационен център за труд и
работа: AWO Infozentrum Migration 
und Arbeit.

Отписване

 AWO Infozentrum 
Migration und Arbeit 
Sonnenstraße 12a, 
1. Stock, 
80331 München, 
Tel. 089 513 999-32

Ако напускате Германия, моля незабавно се отпишете 
в Общинската администрация! 

Не забравяйте да изпратите удостоверението 
за отписване на Здравната каса и на другите 
учреждения. В противен случай Здравната каса ще 
продължава да Ви начислява дължими суми. Това 
може да доведе до възникване на осигурителен дълг.

Адресна регистрация за
хора без жилище
При различните консултативни центрове в Мюнхен
съществува възможност за получаване на пощенски 
адрес, особено за хора без жилище. Този адрес не е 
равностоен на адресната регистрация в Общинската 
администрация (KVR), но улеснява достъпа до 
трудовия пазар и по този начин увеличава шансовете 
за успешна интеграция в пазара на труда.
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Кандидатстване / Не-
обходими документи
 
Придружително писмо  
Тук обяснявате, защо се интересувате от тази 
позиция, и описвате, какво умеете да вършите 
добре. 

Автобиография (CV)
Тук давате обзор на ключовите събития от
личния и професионалния си живот.

Съвети и подкрепа в търсенето на работа ще 
получите от Инфо-центъра на AWO: Infozen-
trum Migration und Arbeit чрез програмата за 
професионална съвместимост Job-Matching.

Целта е да се подкрепят граждани и гражданки 
на ЕС, например от България и Румъния, както и 
от Украйна, за да намерят дългосрочно работни 
места над минималния осигурителен праг.

5. Работа

Търсене на
работа
Първото място, към което да се насочите при
търсене на работа е Агенцията по заетостта -
Agentur für Arbeit.
>   Запишете се лично като търсещ/а работа в 

Агенцията по заетостта.
>   На Интернет страницата на Агенцията 

www.jobboerse.arbeitsagentur.de 
или в порталите за търсене и предлагане на работа 
можете да търсите или прегледайте обявите за 
работа (Stellenmarkt) във вестниците.

Бежанци от Украйна могат да намерят
информация на: www.muenchen.de/ukraine

Agentur für Arbeit 
Kapuzinerstraße 26,
80337 München,
www.arbeitsagentur.de/muenchen

 AWO Infozentrum 
Migration und Arbeit 
Sonnenstraße 12a, 
1. Stock, 
80331 München, 
Tel. 089 513 999-32
jobmatching@awo-muenchen.de
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Не подписвайте нищо, което не разбирате! Ние с 
готовност ще Ви помогнем, ако имате нужда.

Когато вече сте намерили работа, моля 
изисквайте от работодателя си трудов договор в 
писмена форма.

Трудов договор

Професионална 
съвместимост
 
>   помага при подготовката на документи за 

кандидатстване за работа,
>  консултира по въпроси от трудовото право,
>   предоставя в сътрудничество с Агенцията по труда 

и външни образователни институции контакти с 
фирми и насочва търсещите работа към фирмите,

>   предоставя подкрепа чрез леснодостъпни езикови 
упражнения,

>   подпомага подготовката на всички необходими 
документи за сключване на трудов договор.

Самонаети лица
 
Самонаети са лицата, които не работят като
наети от работодател. Самонаетите работят
независимо и на собствен риск.

Има два вида самонаети лица:  
>   занаятчии, включително извършващите 

търговски дейности
>  упражняващи свободни професии 

Консултирайте се преди да започнете за:
>  Правна форма и данъци - обзор
>  Застраховки
>  Бизнес план
>  Подпомагане и финансиране
>  Курсове и мероприятия
>  Офис-площи
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Консултации за учредяващи лица на град Мюнхен

Безплатни съвети за основателите на Мюнхен
Tel. 089 23321759 | E-Mail: start@muenchen.de

Основни понятия, видео-напътствия, контролни
списъци, инфо-семинар  
www.gruenden-muenchen.de

Занаяти и търговски дейности при Търговската 
администрация (Kreisverwaltungsreferat), 
подробна информация:

stadt.muenchen.de/service/info/
hauptabteilung-iii/10164604/

Самонаетите лица се регистрират във 
финансовата служба чрез портала ELSTER:

 www.elster.de/elsterweb/ infoseite/
unternehmensgruendung 

Регистрирайте се навреме за да избегнете 
блокиране на полагащите Ви се средства.

Ако загубите работата си, е необходимо 
в рамките на три дена да се регистрирате 
като безработни в Агенцията по труда и да 
подадете заявление за обезщетение при 
безработица.

Подкрепа и информации за трудовото
право ще получите от следния център за
консултации: 

Faire Mobilität
Neumarkter Straße 22,
81673 München
Tel. 089 513-99018
www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen

Безработица

Без консултации за застраховки, данъци и правни 
въпроси!
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Възползвайте се от специализираните консултации за
признаване на Вашите свидетелства и се обърнете 
към: Servicestelle zur Erschließung ausländischer Qualifi-
kationen Franziskanerstraße 8, 81669 München
Telefon 089 233-40520,
E-Mail: servicestelle-anerkennung.soz@muenchen.de

6.  Признаване на  
дипломи

За да подобрите шансовете си на германския трудов 
пазар Ви препоръчваме признаване на дипломите Ви 
за квалификации, придобити в чужбина.

Признаване на дипломи, Бюро за федерална
провинция Бавария
Stuttgarter Straße 1, 91710 Gunzenhausen,
Tel. 09831 686252 

Помощ при подаване на заявленията както и 
информации на родния Ви език ще получите от нашия 
Инфо-център за труд и миграция: AWO Infozentrum 
Migration und Arbeit.

 AWO Infozentrum 
Migration und Arbeit 
Sonnenstraße 12a, 
1. Stock, 
80331 München, 
Tel. 089 513 999-32

7. Банкова сметка

Финансови операции в Германия могат да се 
извършват само по банков път. Вие имате право 
на базова, тоест депозитна (без кредит), сметка, 
дори когато все още нямате доходи.

Това право е в сила, дори когато нямате жилище 
или доходи. При базовата сметка можете 
да внасяте или теглите пари, да извършвате 
банкови преводи и да заплащате сметки по 
банков път или с карта. Всички спестовни каси, 
кооперативни и частни банки са задължени 
по закон да предоставят базовите сметки 
всекиму.

Допълнителни информации и формуляри за 
заявление ще намерите на адрес:

www.bafin.de/DE/Verbraucher/ 
Bank/Produkte/Basiskonto/ 
basiskonto_node
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Ако напускате Германия, трябва писмено да се 
отпишете от своята германска здравна каса. В 
противен случай сте задължен/а да плащате 
месечните здравноосигурителни вноски в Германия. 

8.  Здравеопазване

Здравната застраховка е
задължителна в Германия:
Всяко лице е задължено да
има здравна застраховка.
Децата са застраховани чрез
родителите си.

При мини-джоб (Minijob), тоест при заплата до
450 евро месечно, не сте здравноосигурен.

Прагът за мини-джоб ще увеличен на 520 евро
от 01.10.2022.

Когато заплатата Ви е над този праг, авто-
матично ще бъдете здравноосигурен. Имайте
предвид, че някои здравни каси в Германия
изискват доказателство за времето, когато сте 
бил/а здравноосигурен/а в чужбина.

Входен билет за
държавното здравно
осигуряване
Формуляр E-104 удостоверява периода на
осигуровки, труд и местожителство в страните от 
ЕС.

В Германия формуляр E-104 също така е входен 
билет за държавното здравно осигуряване. 
Когато чрез формуляр E-104 се удостовери 
членството в държавна здравноосигурителна 
каса от друга страна в ЕС, всяка германска 
държавна здравна каса е задължена да приеме 
всеки заявител, чийто настоящ адрес е в 
Германия. 

Заявлението трябва се подаде в срок до три месеца
от датата на пристигане в Германия за да е валидно
това правило.

Зд
ра

ве
оп

аз
ва

не

8

2524



Ако нямате здравна осигуровка, можете да
се обръщате към следните институции:

>  Малтийски орден - медицина за хора без 
осигуровки 
Malteser Medizin für Menschen ohne  
Krankenversicherung (MMM) 
Streitfeldstr. 1, 
81673 München, 
Tel. 089 43608-550 
E-Mail: malteser-medizin-muenchen@malteser.org 
www.malteser-muenchen.de

>  open.med – Ärzte der Welt 
Dachauer Str. 161, 
80636 München, 
Tel. 089 452 076 58 
Hotline: 0177 511 69 65 
E-Mail: openmed@aerztederwelt.org 
www.aerztederwelt.org/muenchen

>  Clearingstelle Gesundheit-Condrobs e.V. 
Konradstraße 2, 80801 München 
Tel. 089 716717790 
E-Mail: clearing.gesundheit@condrobs.de 
www.condrobs.de/einrichtungen/clearingstelle

9.  Деца и семейство

Детска градина
 
Посещаването на детски градини в Бавария 
в най-общия случай е платено. Консултации и 
записвания се правят в детската градина.

Търсене на места и онлайн записвания в 
мюнхенските детски заведения стават през 
портала kita finder+ на адрес 
https://kitafinder.muenchen.de/elternportal

Консултациите за родители 
KITAElternberatung ще Ви помогнат да 
намерите подхоцящо детско заведение, 
съблюдавайки индивидуалната ситуация във 
Вашето семейство.

>  Реферат за образование и спорт - 
Referat für Bildung und Sport 
Bayerstraße 28, 
80335 München, 
Tel. 089 233-96771 
E-Mail: kita-eltern@muenchen.de
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Училище
 
Задължителното обучение в Бавария обикновено 
трае 12 години: Дели се на изцяло училищно 
обучение (девет години) и задължително 
професионално обучение (три) или една 
професионалноподготвителна година. След 
навършване на 21-годишна възраст обучението 
не е задължително.

Училищни консултации и записване
>  Referat für Bildung und Sport, 

Bildungsberatung International, 
международни консултации по въпросите на 
образованието 
Goethestr. 53, 80336 München, 
Tel. 089 233 268 75

>  Staatliche Schulberatungsstelle München,  
Infanteriestraße 7, 80797 München, 
Tel. 089 558 99 89-60 

В Германия има различни семейни придобивки -
например детски и родителски надбавки, детска 
добавка и семейно финансиране (в Бавария). Ако 
имате въпроси можете да се обръщате към инфо-
центъра AWO Infozentrum Migration und Arbeit.

Можете да запишете детето си и директно в
училище по местоживеене.

>  amiga – Career Center for Internationals 
Консултации за международни 
специалисти и студенти при търсене и 
започване на работа в Мюнхен      Ed-
mund-Rumpler-Str. 13, 80939 München 
E-Mail: anmeldung@amiga-muenchen.de  
www.amiga-muenchen.de 

>  Amt für Wohnen und Migration, 
Fachbereich Wohnen 
Икономическа помощ, консултации, и 
грижи 
Franziskanerstraße 8, 81669 München, 
Tel. 089 233 401 05

>  AWO Infozentrum Migration und Arbeit 
Beratungsdienste der AWO München  
gemeinnützige GmbH  
Подкрепа при интеграцията в трудовия 
пазар 
Sonnenstraße 12a, 1. Stock, 
80331 München, Tel. 089 513 999-29 
E-Mail: arbeitsmigration@awo-muenchen.de

10.  Приемни/
консулта 
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>  Bildung statt Betteln, Caritas- 
Fachbereich Integration 
Консултации на майчин език за 
нуждаещи се от помощ граждани от 
Румъния и България 
Lämmerstraße 3, 80335 München, 
Tel. 089 551 698 27 
E-Mail: ramona.sisu@caritasmuenchen.de

>  Caritas Migrationsberatung 
Arnulfstraße 83, 80634 München 
Telefon: 089 724499 200 
E-Mail:  migrationsberatung@ caritasmuenchen.de

>  DGB Faire Mobilität München 
Извънсъдебни консултации за целия 
диапазон на работното право 
Neumarkter Straße 22, 81673 München 
Telefon:  +49 89 51399018 (bulgarisch) 

+49 89 51242772 (bulgarisch)
 E-Mail: muenchen@faire-mobilitaet.de
 www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen

>  Beratungscafé, Teilprojekt des AWO  
Infozentrums Migration und Arbeit 
Дневен подслон за търсещи работа от 
страните от ЕС 
Sonnenstraße 12a, 1. Stock,  
80331 München, Tel. 089 513 999-32 
E-Mail: arbeitsmigration@awo-muenchen.de

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

>  Bildungslokale der LH München 
Обзор на всички възможности за срещи в 
многобройните образователни локали на 
нашия град ще намерите тук:

  stadt.muenchen.de/service/info/
bildungslokale-bildungsberatung-in-den-
stadtteilen/10257465/n0/
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>  Fachberatungsstelle JADWIGA 
Застъпничество за правата на жертвите от 
търговията с жени

 Frauenspezifische Beratung in zehn Sprachen
   Schwanthalerstraße 79, 80336 München,  

Tel. 089 385 344 55 
E-Mail: muenchen@jadwiga-online.de

>  FamAra 
Консултации по миграционните въпроси за 
бездомни семейства от ЕС 
Rosenheimer Str. 125, 81667 München, 
Tel. 089 450 296 37 
E-Mail: famara@hilfswerk-muenchen.de

>  Frauenobdach Karla 51 
Приемна и спешно отделение за жени 
(включително и с деца) 
Karlstraße 51, 80333 München, 
Tel. 089 549 15 10 
E-Mail: karla51@hilfswerk-muenchen.de

>  Edinstvo e. V. Bulgarischer Selbsthilfeverein 
Консултации, обмен, помощ за ориентиране 
за българи в Мюнхен Групи за игри и учене за 
деца Редовни срещи за жени, деца и хора в 
напреднала възраст

  Bergmannstraße 46, 80339 München, 
E-Mail: info@edinstvo.de

>  Evang.-Luth. Dekanatsbezirk München 
Evangelisches Migrationszentrum,  
Griechisches Haus 
Консултации и грижа за душата 
Bergmannstraße 46, 80339 München, 
Tel. 089 508 088 12  
E-Mail: emz.muenchen@elkb.de

>  Evangelische und Katholische  
Bahnhofsmission 
Денонощна помощ в спешни ситуации, бюро 
за консултации и посредничество за хора в 
нужда  
Bayerstraße 10 a, Hauptbahnhof – Gleis 11,  
80335 München, Tel. 089 59 45 76  
E-Mail: info@bahnhofsmission-muenchen.de
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>  Malteser Migrationsdienst Sozialberatung 
Съвети и придружаване в обществени, 
социални и правни дела при 
интеграцията на мигранти, както и на 
хора, търсещи закрила 
Streitfeldstraße 1, 81673 München, 
Tel.  089 43608/-550; -552; -553;  

-554 oder -555
 E-Mail:  migrationsberatung.muenchen@ 

malteser.org

>  Приемна за консултации за 
проституиращи момчета и мъже 
Marikas, Beratungsstelle für 
anschaffende Jungs und Männer 
Консултации, център за дневен подслон 
Dreimühlenstraße 1, 80469 München, 
Tel. 089 725 90 84 
E-Mail: marikas@hilfswerk-muenchen.de

>  Migrationsberatung für Erwachsene 
in Obergiesing 
Миграционни консултации за възрастни 
Plecherstraße 6, 81541 München, 
Tel. 089 62 02 16-20/-23/-24/-26 
E-Mail:  sozialdienst.migration@ 

 awo-muenchen.de

>  Младежка миграционна служба / 
междукултурен обмен 
Jugendmigrationsdienst im Verbund mit Innere 
Mission München e.V.,  
IG - InitiativGruppe e.V. und AKA - Aktiv für inter-
Kulturellen Austausch e.V. 
Bad-Schachener-Str. 2a, 81671 München 
Tel. 089 189 4957 15 
E-Mail: jmd@aka-muenchen.de

>  Madhouse 
Консултации за възпитание на деца, както и за 
двойки и семейства, съвети по жизненоважни 
теми за синти и рома 
Kooperationsarbeit mit einem Rechtsanwalt der Initi-
ative Zivilcourage für Bulgaren und Rumänen

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

>  Malteser Medizin 
Безплатна амбулантна медицинска и 
зъболекарска спешна помощ за хора без 
здрадвна застраховка 
Streitfeldstraße 1, 81673 München, 
Tel. 089 43608-550 
E-Mail:  medizin-muenchen@malteser.org
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>  Migrationsberatung Internationales 
Beratungszentrum der Landeshauptstadt München 
Миграционни консултации за възрастни 
Goethestraße 53, 80336 München, 
Tel. 089 550 57 67-0 
E-Mail: Ibz@brk-muenchen.de

>  Migrationsdienst BRK-KV München 
Миграционни консултации за възрастни 
Goethestraße 53, 80336 München, 
Tel. 089 53 73 42 
E-Mail: Ibz@brk-muenchen.de

>  Приемна за консултации за проституиращи 
момичета и жени 
Mimikry, Beratungsstelle für 
anschaffende Mädchen und Frauen 
Консултации и подкрепа (независимо от 
националността и разрешителното за престой) 
Dreimühlenstraße 1, 80469 München, 
Tel. 089 725 90 83 
E-Mail: mimikry@hilfswerk-muenchen.de

>  open.med – Ärzte der Welt 
Безплатна и анонимна грижа за здравето 
и консултации за хора без здравна 
осигуровка и/или разрешително за 
престой                   
Dachauer Str. 161, 80636 München, 
Tel. 089 452 076 58  
Hotline: 0177 511 69 65 
E-Mail: openmed@aerztederwelt.org 
www.aerztederwelt.org/muenchen

>  otto&rosi 
Отворени дневни срещи - Изток За 
бездомни и в риск от бездомност 
Rosenheimer Str. 128 d, 81669 München 
Tel. 089 277 811 52 
E-Mail: otto-rosi@awo-muenchen.de

>  Schiller 25 
Миграционни консултации за бездомни 
(приемна и подслон за пренощуване) 
Destouchesstraße 89, 80796 München, 
Tel. 089 36 00 62 60 
E-Mail: schiller-25@hilfswerk-muenchen.de

П
ри

ем
ни

 / 
ко

нс
ул

та
ци

и

10

3736



11.  Важни адреси 
и телефонни 
номера

!Обзор на всички консулски пред- 
ставителства в Бавария ще нарите тук: 
www.bayern.de/staatskanzlei/ 
die-welt-in-bayern

Полиция (Polizei): 110
Пожарна и спасителна служба
(Feuerwehr und Rettungsdienst): 112

>  SGRIM e. V. Deutsch-Rumänische 
Gesellschaft für Integration und Migration 
Консултации за интеграция и по правни 
въпроси, обмен, помощ за ориентиране на 
румънци в Мюнхен Игрови и учебни групи, 
редовни срещи за жени, младежи и хора в 
напреднала възраст, румънско училище 
E-Mail: info@sgrim.de
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Migration und 
Arbeit

SGRIM e. V. - Deutsch- 
Rumänische Gesellschaft 
für Integration und 
Migration
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