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Сърдечно добре дошли в
Швебиш Гмюнд!

Радвам се, че мога да Ви приветствам като нови граждани в нашия
град и съм сигурен, че скоро ще се чувствате тук добре и като у дома
си. За да улесним малко Вашите първи стъпки във Вашия нов град,
ние съставихме този пътеводител, който трябва да е от помощ за
най-важните въпроси, свързани с живота в Швебиш Гмюнд. При това
обърнахме внимание също и на специфичните особености на нашия
град и на нашата федерална провинция Баден-Вюртемберг. Ако имате
още въпроси, за които градската управа може да Ви помогне, се
свържете със сътрудниците в службата по въпросите на чужденците,
търсещите убежище, визови въпроси и покани за посещение (накратко:
Служба за чужденци).
Между другото: Добра представа за Вашия нов град можете да
получите най-добре при обиколка на града, на която Ви каня сърдечно.
При регистрация в Бюрото за граждани, Службата за чужденци или
Окръжната служба ще получите за нея ваучер.
Желая Ви добър старт и приятно прекарване в Швебиш Гмюнд
Вашият кмет на града
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Пребиваване в
Германия

Разрешително за
пребиваване

Източник: Федерална служба за
миграция и бежанци www.bamf.de

Разрешителното за пребиваване е за
ограничено време. То се дава на лица,
които

Ако искате да преместите центъра на
живота си в Германия или вече сте се
преместили в Германия, правилата за
правото на пребиваване са особено
Важни за Вас.
Рамковите условия за Вашето
пребиваване в Германия зависят
от това, дали сте гражданин
на Европейския съюз (EС), на
Европейското икономическо
пространство (ЕИП) или на
Швейцария, идвате от трета страна
или се премествате като късен
изселник.
Ако не сте гражданин на страна
членка на ЕС, на Европейското
икономическо пространство (ЕИП)
или на Швейцария и искате да
останете в Германия постоянно,
Ви е необходимо разрешително
за пребиваване, което се нарича
още разрешително за временно
пребиваване. Наред с визата за
влизане в страната и последващо
пребиваване за по-продължително
пребиваване на територията на
Федерална република Германия
има три вида разрешителни за
пребиваване:
• разрешително за пребиваване
• разрешително за установяване
• разрешително за постоянно
пребиваване-ЕС

• искат да учат в Германия
• искат да работят в Германия
• могат да останат в Германия по
международно-правни, хуманитарни
или политически причини
• имигрират в Германия по семейни
причини
• са чужденци и някогашни германци,
които искат да се върнат в Германия
• имат право на постоянно
пребиваване в друга страна членка
на Европейския съюз
Разрешителното за пребиваване
може да се удължава. По принцип
при това се взема предвид, дали
лицето надлежно е взело участие в
интеграционен курс.
По принцип чужденци от трета страна
(държави извън ЕС, ЕИП и Швейцария)
могат да работят в Германия (виж
също Разрешително за работа), само
ако това изрично е отбелязано в
разрешителното за пребиваване.
За гражданите на ЕС и гражданите
на страните от ЕИП и Швейцария
най-общо важи правото на свободно
движение на работната сила.
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Синя карта ЕС

Разрешително за
установяване

При синята карта ЕС става дума
за разрешително за временно
пребиваване, при първоначално
издаване ограничено по принцип
на четири години, което гражданите
на трети страни със завършено
висше образование или подобна
квалификация могат да получат, за да
работят по някоя от квалификациите
си. Допълнително условие е
удостоверяването на трудов договор,
в рамките на който се получава
минимално годишно възнаграждение
от две трети от годишната номинална
граница за вноски в общото
пенсионно осигуряване (2014: 47 600
евро). За професии, от които Германия
има особена нужда, границата на
възнаграждението е намалена на 52
процента от номиналната граница за
вноски (2014: 37 128 евро).

Разрешителното за установяване е
безсрочно. С него може да се работи
в Германия.

Притежателят на синя карта ЕС, който
удостовери, че е работил над 33
месеца квалифицирана работа и през
този период е плащал (задължителни)
вноски в държавното пенсионно
осигуряване или извършвал подобни
плащания, получава безсрочно
разрешително за установяване.
Ако бъдат доказани езикови знания
от степен B 1, разрешителното
за установяване се издава след
21 месеца. За класификацията на
езиковите знания виж Referenzrahmen
der EU.

Beratung und Unterstützung:

От съпруга, който се премества
едновременно или по-късно, не
се изисква удостоверяване на
знанията по немски език. Съпругът на
притежател на Синя карта ЕС веднага
получава достъп до работа.

За да получите разрешително за
установяване, по правило трябва
да притежавате разрешително за
пребиваване от пет години и да
отговаряте на допълнителни условия.
Който иска да подаде заявление
за разрешително за установяване,
трябва например самостоятелно
да осигурява издръжката си и тази
на членовете на семейството си, да
разполага с достатъчни знания по
немски език и не трябва да е осъждан.
Разрешително за установяване може
да бъде издадено евентуално и без
времеви условия, например за високо
квалифицирани имигранти.

Migrationsberatung:
Stadtteilzentrum Ost
Buchstraße 145/1
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: (07171) 68745
Fax: (07171) 30513
migration@diakonie-ostalbkreis.de

Разрешително
за постоянно
пребиваване-ЕС
При разрешителното за постоянно
пребиваване-ЕС също става дума
за безсрочно разрешително за
пребиваване, което дава право на
работа.
Условията за неговото издаване се

базират силно на тези за
разрешителното за установяване. За
разлика от него разрешителното за
постоянно пребиваване-ЕС обаче
дава право също на мобилност в
рамките на Европейския съюз, като
дава право в другите страни членки
на издаване на срочно разрешително
за временно пребиваване. Изключено
е успоредното издаване на двете
безсрочни разрешителни за
пребиваване на едно и също лице.
Също и чужденци с определен правен
статут в Германия, например такива,
за които е установена пригодност
да са бежанци, не могат да получат
разрешително за постоянно
пребиваване-ЕС.
Достатъчните знания по немски
език, необходими за разрешително
за установяване и разрешително
за постоянно пребиваване-ЕС,
можете да удостоверите между
другото чрез успешно посещаване
на интеграционен курс (виж също
Езикови и интеграционни курсове).
Ако не сте сигурни кое разрешително
за временно пребиваване важи
за Вас или какво разрешително за
пребиваване и работа имате, бихте
могли да се обърнете към Службата за
чужденци:
Консултация и подкрепа:
Ausländerangelegenheiten, Asylangelegenheiten, Visumverfahren, Besuchseinladungen
Waisenhaus
Waisenhausgasse 1-3
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: (07171) 603-355
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Езикови и
интеграционни курсове
Важно условие, за да се чувствате у
дома в новата Ви среда, е да можете
да се разбирате. По тази причина
всички имигранти трябва и могат да
преминат интеграционен курс.

Езикови курсове за
възрастни
Интеграционният курс включва
езиков курс, който разглежда
важни теми от ежедневието, и курс
за ориентация, който запознава с
историята, културата и ценностната
система на германското общество.
Ценна информация ще получите
също и на интернет страницата на
Федералната служба за бежанци и
миграция (www.bamf.de/DE/Willkommen/willkommen-node.html).
Там също ще намерите подробна
информация за интеграционния курс.
За интеграционния курс се събира
намалена такса от 1,20 € евро за
учебен час. Участниците, които
получават пари за безработни Arbeitslosengeld II (виж също Безработица),
могат да подадат заявление за
освобождаване от такса.
Като допълнителна подкрепа се
предлага още езиков курс „Немски
език за професията“, в който
придобивате свързани с професията
езикови знания и в рамките на
няколкоседмична практика добивате
първоначална представа за света на
труда. Условие за това е успешното
завършване на интеграционния курс.
Този курс за Вас е безплатен.

Езиково насърчаване
за деца и младежи
Информация за
интеграционните курсове
ще получите на:
www.gmuender-vhs.de
www.kolping-bildungswerk.de
Освен това съществуват още редица
надграждащи и интензивни езикови
курсове, които по правило са срещу
заплащане.
Освен това в интернет ще намерите
самоучителни курсове, между другото
на www.dw.de/deutsch-lernen/s-2055.

Във всички детски градини на град
Швебиш Гмюнд децата от 3-6 години
получават езиково насърчаване.
Виж също Възпитание в ранна детска
възраст
Децата и младежите в училищна
възраст първо трябва да посещават
подготвителен клас.
Виж също Училищна система
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Търсене на жилище
Централното разположение на град
Швебиш Гмюнд за работа, пазаруване
и образование и привлекателната
откъм ландшафт среда с висока
стойност за свободното време
гарантират високо качество на живот.
До Щутгарт се стига за около 30 мин.
Ако търсите апартамент или къща
в Швебиш Гмюнд, има няколко
възможности да намерите подходящ
обект за наемане или закупуване.
Търсене чрез вестник
Двата ежедневника в Швебиш Гмюнд
– „Remszeitung“ („Ремзцайтунг“) и
„Gmünder Tagespost“ („Гмюндер
Тагеспост“) – публикуват предложения
за наемане и закупуване предимно в
съботно-неделното издание (излизат
в: събота).
Допълнително могат да се намерят
обяви в безплатните ежеседмичници
„Gmünder Wochenblatt“ („Гмюндер
Вохенблат“) и „Gmünder Anzeiger“
(„Гмюндер Анцайгер“) (излизат в:
сряда).
Ако сте намерили апартамент
или къща, които Ви интересуват,
като следваща стъпка трябва да
осъществите контакт с наемодателите
или продавачите. Често в обявите
са посочени телефонни номера или
имейл адреси, така че е възможно
осъществяване на директен контакт.
Понякога в обявите има шифри
(цифри или букви). Тогава контактът се
осъществява чрез вестника, на който
трябва да изпратите писмо, в което да
посочите съответният шифров номер.
Търсене чрез интернет
Редица обяви за жилища
междувременно са публикувани
също и в интернет. Ако става дума за
интернет обява на професионално
брокерско бюро, при сключване на

договор за наем по правило се дължи
комисиона, но уговарянето на час,
консултацията и огледът на жилището
трябва да са безплатни.
Търсене чрез брокер на недвижими
имоти
Апартамент или жилище можете да
търсите също и чрез професионален
брокер на недвижими имоти. При
сключване на договор за наем
или покупко-продажба във всички
случаи трябва да платите такса. При
отдаване под наем тя включва по
правило два месечни наема плюс
ДДС (19%). Пример: При сключване
на договор за наем за жилищен обект,
за който се дължи месечен наем без
разходите за отопление в размер на
500 евро, брокерът може да поиска
от Вас брокерска такса до 1190 евро.
При закупуването на недвижим имот
комисионата по правило е три до
шест процента от покупната цена без
ДДС.
Адреси на професионални брокери
на недвижими имоти ще намерите
чрез регистрите по браншове или
чрез интернет.
Търсене чрез VGW
Информация по въпросите собствена
къща, собствени жилища и жилища
под наем ще получите от нашето
градско предприятие за жилищно
строителство Vereinigte Gmünder
Wohnungsbaugesellschaft mbH
(VGW – Ферайнигте Гмюндер
Вонунгсбаугезелшафт мбХ)
http://www.vgw.de/
също на:
www.bauverein-gmuend.de
www.svg-eg.de
www.siedlungswerk.de/geschaeftsstelle/siedlungswerk-schwaebischgmuend.de

Търсене чрез борсата за недвижими
имоти на градската управа на
Швебиш Гмюнд:
www.schwaebisch-gmuend.de/3599Immobilienboerse.html

Договор за наем
Договорът за наем регламентира
всички подробности на наемните
отношения и е правно обвързващ,
както за Вас, така и за наемодателя.
Затова винаги трябва да сключвате
договора за наем писмено и да го
четете точно преди да го подпишете.
Ясно трябва да е най-вече следното:
1. размерът на наема
2. размерът на допълнителните
разходи/режийни разходи
3. размерът на гаранцията
освен това при необходимост:
(при посредничество на брокер за
недвижими имоти: комисионата на
брокера)
• евентуалният стъпаловиден наем
(наем, който редовно автоматично се
повишава)
• продължителността на договора за
наем (срочен или безсрочен)
• задълженията при ремонти
По 1: Размер на наема
Ако не сте сигурни, дали размерът на
наема отговаря на нивото на наемите
в Швебиш Гмюнд, тук можете да го
сравните с обичайните на място
размери на наемите: http://www.
schwaebisch-gmuend.de/7239-Mietspiegel.html
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Договор за наем
По 2: Допълнителни разходи/
режийни разходи
Допълнително към цената на наема
(така наречения „студен наем“) трябва
да се плащат още режийните за вода и
отопление и таксите за отпадни води.
По правило всеки месец плащате
определена сума за допълнителните
разходи предварително като аванс
и в края на годината получавате
отчет, според който – в зависимост
от действителната консумация – Ви
се възстановяват пари или трябва да
доплащате. За електроснабдяване по
правило сключвате на място договор
директно с доставчика на ток. По този
въпрос Stadtwerke Schwäbisch Gmünd
(Щатверке Швебиш Гмюнд) предлагат
консултация на: https://www.stwgd.
de/4993-Service.html
Наред с режийните разходи за
вода, отопление и отпадни води
наемодателят може да прехвърли
върху наемателите също и други
разходи като комунален данък за
имота, асансьор, домоуправител,
застраховки и комунално осветление;
но това трябва да бъде записано в
договора за наем. За да проверите
какви разходи наемодателят
има право да прехвърли върху
наемателите, препоръчваме да
погледнете в страницата на Stiftung
Warentest (Щифтунг Варентест):
http://www.test.de/Betriebskostenabrechnung-So-finden-Sie-die-Fehler-4234442-0/
По 3: Гаранция
В Германия при сключването на
договор за наем се плаща така
наречената гаранция. При това става
дума за гаранция, която наемателят
дава на наемодателя за евентуално
възникващи щети или закъснения с
наема. Наемодателят трябва да сложи
гаранцията за наема в банкова сметка,
така че тя да се олихвява. Ако при

приключване на наемните отношения
няма нито щети по жилището, нито
неплатени сметки, наемодателят
трябва да изплати гаранцията за
наема на наемателя, включително
приходите от лихвите.
Гаранцията за наема може да е наймного три месечни наема (студен
наем) и трябва да е отбелязана в
договора за наем. Гаранцията може
да бъде платена на три вноски.
Първата вноска трябва да бъде
платена в началото на наемните
отношения, следващите вноски - през
следващите месеци.
Приемно-предавателен протокол
Понякога наред с договора за наем
има и т. нар. „приемно-предавателен
протокол“. В него се записва
състоянието на жилището при
приемане. Преди да подпишете такъв
приемно-предавателен протокол,
проверете всичко точно и се уверете
на място в правилността на данните.
По-късно наемодателят може да Ви
накара да отговаряте за щети, които
не са отбелязани в него.

Изхвърляне на
отпадъците
В Германия разпоредбите за
изхвърляне на отпадъците в повечето
случаи са регламентирани от
окръзите. Ако не сте регистрирани
от наемодателя, възможно найбързо трябва да се регистрирате
сами в Gesellschaft im Ostalbkreis
für Abfallbewirtschaftung mbH (GOA
– Гезелшафт им Осталбкрайз фюр
Абфалбевиртшафтунг мбХ).
По-подробна информация и „стартов
пакет“ ще получите при Вашата
регистрация в Бюрото за граждани,
Службата за чужденци или окръжните

служби. Забранено е частното
изхвърляне на отпадъци. За да се
избегнат по-големи количества
битови отпадъци, отпадъците в
Германия се разделят. В Швебиш
Гмюнд за хартия и картон има син
контейнер (който се предоставя от
GOA безплатно), специални торби
за изхвърляне на биологични
отпадъци (например остатъци от
плодове и зеленчуци) могат да се
закупят в Градския съвет, в окръжните
служби, в Службата за чужденци
или в местата за продажби на GOA,
други рециклиращи се материали
като кашони от напитки, алуминиеви
опаковки и пластмасови опаковки се
изхвърлят в жълтия чувал. Стъклото
и специалните отпадъци (например
бои или медикаменти) трябва да се
изхвърлят отделно. По-подробна
информация за датите за извозване
и разделянето на отпадъците ще
получите при Вашата регистрация
в Бюрото за граждани, в окръжните
служби или в Службата за чужденци.
(виж също http://www.goa-online.de/).

Принципни правила за
живеене
В Германия има по закон време, през
което трябва да се пази тишина, което
защитава нощната тишина от 22 до
6 ч. Допълнително има вътрешен
ред на сградата, на който се обръща
внимание в договора за наем.

Такса радио и телевизия
Информация за таксата радио и
телевизия ще получите на: www.rundfunkbeitrag.de/informationen/buergerinnen_und_buerger/index_ger.html

Здраве/лекари

Профилактични прегледи при децата
В Германия всяко дете има право на единадесет профилактични прегледа,
които се плащат от здравните каси. Тези прегледи, наречени U1 до J1, в
Баден-Вюртемберг са дори задължителни и служат за здравна профилактика
и ранно разпознаване на болести, които биха могли да застрашат нормалното
физическо, умствено, емоционално и социално развитие на детето. Тоест
лекарят проверява, дали детето се развива според възрастта си.
В следващата таблица са дадени обзорно всички U-прегледи.

Задължителен преглед

Възраст на детето

Разходи

U1

непосредствено след раждането
(първи преглед на новороденото)

Плаща се от здравната каса

U2

Плаща се от здравната каса

U3

3-ти – 10-ти ден от живота на
кърмачето
4-та – 6-та седмица

U4

3-ти – 4-ти месец

Плаща се от здравната каса

U5

6-ти – 7-ми месец

Плаща се от здравната каса

U6

10-ти – 12-ти месец

Плаща се от здравната каса

U7

21-ви – 24-ти месец

Плаща се от здравната каса

U7a

34-ти – 36-ти месец

Плаща се от здравната каса

U8

46-ти – 48-ми месец

Плаща се от здравната каса

U9

60-ти – 64-ти месец

Плаща се от здравната каса

J1

12-та – 14-та година

Плаща се от здравната каса

Препоръчителен преглед

Възраст на детето

Разходи

U10

7-ма – 8-ма година

Разходите не се поемат

U11

9-та – 10-та година

Разходите не се поемат

J2

16-та – 17-та година

Разходите не се поемат

Плаща се от здравната каса

Здраве/лекари

Лекари Швебиш Гмюнд
Списъкът се базира на анкета на градската управа на Швебиш Гмюнд. Той
съдържа информация за лекарите, които са отговорили на въпросника. Други
лекари ще намерите на www.gelbeseiten.de › Ärzte › Schwäbisch Gmünd

Лекар

Адрес

Контакт

Езици освен немски

Tatjana Bastian
Viktor Bastian

Heidenheimer Str. 12

Tel.: (07171) 86862
Fax: (07171) 8709577

руски

Susanne Freitag
Jens Freitag

Moselstr. 1

Tel.: (07171) 81810

английски, италиански,

Dr.med. Ulrike Fuchs

Kornhausstr. 3

Tel.: (07171) 929670
Fax: (07171) 929671
www.dr-ulrike-fuchs.de

английски, румънски,
френски

Johannes Gantner

Paradiesstr. 25

Tel.: (07171) 30048
Fax: (07171) 30241

английски, френски

Dr. med. Thomas Hückmann

Ackergasse 9

Tel.: (07171) 2721
Fax: (07171) 939597

английски, френски,
хърватски, испански

Dr.med. Axel Menden

Eutighoferstr. 24

Tel.: (07171) 30478
Fax: (07171) 62200

английски

Dr. med. Mariora Opris

Königsturmstr. 6

Tel.: (07171) 39103
Fax: (07171) 944154

румънски, хърватски

Dr. med. Klaus Riede

Mörikestr. 3

Tel.: (07171) 5859
Fax: (07171) 2171

английски, испански

Dr.med. Hannelore Ritter

Marktplatz 10

Tel.: (07171) 929563
Fax: (07171) 929564
www.dr-med-ritter.de

английски

Dr.med. Ursula Schmidt-Dogru Kamillenweg 5

Tel.: (07171) 9804293
Tel.: (07171) 9986936
Fax: (07171) 4048562

английски, френски, турски

Dr. med. Michael Scholze

Weilerstr. 22

Tel.: (07171) 989098

английски

Dr. medic. D. Theodorescu
Dr. medic N. Theordorescu
Dr. Lippert

Antiberstr. 4

Tel.: (07171) 63532
Fax: (07171) 939408

английски, френски,
румънски, руски, турски

1. Обща медицина

Здраве/лекари

Лекари Швебиш Гмюнд
Лекар

Адрес

Контакт

Езици освен немски

Dr. med. Thomas Heigel

Weißensteiner Str. 40

Tel.: (07171) 30431
www.dr-heigel-praxis.de

английски

Dr. med. Gabriela Mahler

Baldungstr. 17

Tel.: (07171) 2135
www.frauenaerztin-dr-mahler.de

английски, френски

Dr. Jan Stefan Pietruszka

Bocksgasse 17

английски, полски
Tel.: (07171) 68915
Fax: (07171) 37567
www.frauenarztpraxis-gmuend.de

Dr. Abalghasem Resaei

Bocksgasse 38

Tel.: (07171) 929820
Fax: (07171) 929821
www.resaei.de

Dr. med. Brigitte Rothaupt

Kalter Markt 27

Tel.: (07171) 2434
английски
Fax: (07171) 37947
www.frauenarztpraxis-rothaupt.de

Dr.med. Heike Thimm

Sebaldstr. 19

Tel.: (07171) 1046740
Fax: (07171) 939801
www.dr-thimm.com

2. Гинеколози/гинекология

арабски, английски,
кюрдски,
персийски, турски

английски, турски

3. Педиатрия/медицина за деца и младежи и психотерапия за деца и младежи
3.1. Педиатрия
Dr. med. Hubert Lakner

Hintere Schmiedgasse 45

Tel.: (07171) 1835131
www.kinderarzt-lakner.de

английски

Dr. med. Bernd Neukamm

Königsturmstr. 18

Tel.: (07171) 81819
Fax: (07171) 989605
www.dr-bernd-neukamm.de

английски

Dr. med. Elisabeth SpenglerGräbner

Weißensteiner Str. 33

Tel.: (07171) 5588
Fax: (07171) 30877
www.kinderaerztinnen-hdg.de

английски, френски, турски

Dr. med. Ute Bihler
3.2. Психотерапия за деца и младежи
Dr. med. Jorinde Bär

Hauffstr. 3

Tel.: (07171) 186790
Fax: (07171) 18679-11
www.praxis-baer-gmuend.de

китайски, английски,
френски , полски

Dipl. Psych. Reinhild
Sporleder-Kirchner

Goethestr. 52

Tel.: (07171) 181151

английски, френски

Regina Wiedemann

Milchgässle 12

Tel.: (07171) 1044844
Fax: (07171) 1044844

английски

Здраве/лекари

Лекари Швебиш Гмюнд
Лекар

Адрес

Контакт

Езици освен немски

4. Хирургия/хирургия при злополуки/ортопедия
Hubert R. Buchstaller

Uferstr. 30

Tel.: (07171) 5266
Fax: (07171) 181864

английски

Dr.med. Ralph Dalferth

Uferstr. 48

Tel.: (07171) 66367
Fax: (07171) 37898
www.orthopaedie-dr-dalferth.de

английски, турски

Dr. med. Heribert Keller
Dr. med. M. Belser
Dr.med. H. Zehender

Oberbettringer Str. 1

Tel.: (07171) 1045980
Fax: (07171) 10459855
www.orthopaedie-gmuend.de

Keine Angabe

Dr.Carsten Kurock

Bocksgasse 2

Tel.: (07171) 61415
Fax: (07171) 929178
www.kurock-scriba.de

английски френски,
румънски, турски

Ledergasse 16-20

Tel.: (07171) 30848
Fax: (07171) 405994

английски, италиански,
полски, руски

Dr. med. Ingo Buchsteiner

Hintere Schmiedgasse 3

Tel.: (07171) 5545
Fax: (07171) 929779

английски, френски,
турски

Dr. med. Elmar Schmid

Hintere Schmiedgasse 3

Tel.: (07171) 5545
Fax: (07171) 929779
www.hnoschmid.de

английски, френски,
италиански, руски,
испански,
турски

Kalter Markt 16

Tel.: (07171) 5311
Fax: (07171) 37956

английски

Tel.: (07171) 1858770
Fax: (07171) 1858771

английски

5. Офталмология (очни болести)
Dr. med. Hans Pasler

6. Уши, нос, гърло

7. Други лекари специалисти
7.1. Урология
Dr. med. Norbert Gildein

7.2. Ядрена медицина/радиология
Dr. med. Steffen Winter

Weißensteiner Str. 33

Здраве/лекари

Лекари Швебиш Гмюнд
Лекар

Адрес

Контакт

Езици освен немски

Kalter Markt 31

Tel.: (07171) 5656
Fax: (07171) 929719
www.dr-kirchmeier.eu

английски, френски

7.3. Неврология
Dr.med. Jürgen Kirchmeier

7.4. Вътрешна медицина/кардиология
Dr.med. Tanja Kaiser
Dr.med. Steffen Kaiser

Kornhausstr. 3

Tel.: (07171) 5788
Fax: (07171) 37782
www.kaiserkardio.de

английски, френски

Dr. med. Johannes-Marius
Diekmann

Im Spagen 9

Tel.: (07171) 76296
Fax: (07171) 77206

английски, френски

Ali Reza Asadollah

Weißensteiner Str. 33

Tel.: (07171) 79664-4200

Dipl. Psych. Elvira
Bär-Haußmann

Wilhelmstr. 44

Tel.: (07171) 182000

английски, персийски,
турски
английски

M.sc. Claudia Bub-Elbing

Steinäcker 10

Tel.: (07171) 928950
Fax: (07171) 69659

английски

Prof. Dr. Ulrich Elbing

Steinäcker 10

Tel.: (07171) 928949
Fax: (07171) 69659

английски

Dr. phil. Jan Glasenapp

Schwerzerallee 22

Tel.: (07171) 9979989
Fax: (07171) 9979988

английски

Dr. med. P. Scheidt

Postgasse 5

Tel.: (07171) 931017

английски

Dipl. Psych. Andrea
Schultheiß

Sebaldstr. 19

Tel.: (0151) 75006197
Keine Angabe
Fax: (07171) 8079347
www.psychotherapie-schultheiss.de

8. Психиатрия/психотерапия

Деца и семейство

Възпитание в ранна детска възраст
Всички изследвания сочат
колко важен за развитието на
децата е контактът с други деца.
Насърчаването от ранно детство
в заведенията за отглеждане
подкрепя най-вече също и езиковата
компетентност на най-малките. Езикът
и успехът в образованието са много
тясно свързани помежду си. Затова
предучилищното придружаване в
заведение за отглеждане е първата
добра стъпка към успешно училищно
развитие.

възможни разл. варианти/форми на
отглеждане/работно време (виж точка
1-3)

Има общо около 50 заведения за
дневно отглеждане на деца (Kita кита), за които отговорни са градът
и други отговорници. Между тях са
също заведения за отглеждане с
различна педагогическа насоченост
(например горски детски градини,
детски градини по методиката
на Валдорф и Монтесори и т. н.),
заведения за целодневно отглеждане,
заведения с трансобщинска
територия и Сдружение за дневно
отглеждане на деца (PATE e.V.).

Към тях се добавят заведения като
помощна детска градина за деца
с нарушен слух и помощна детска
градина за деца с умствени и/или
физически недъзи.

Различават се следните форми на
отглеждане
1. Редовна група: За 3-годишни до
тръгване на училище, до макс. 6 часа/
ден
2. Удължено работно време: За
3-годишни до тръгване на училище, от
6 до 7 часа/ден
3. Целодневно отглеждане: За
3-годишни до тръгване на училище,
над 7 часа непрекъснато работно
време, с обяд
4. Със смесена възраст: По правило
за 2-годишни до тръгване на училище,

5. В ясла: За под 3-годишна възраст,
възможни разл. варианти/форми на
отглеждане/работно време (виж точка
1-3)
6. Целодневно отглеждане на деца:
За деца от 0-14 години, които се
отглеждат от обучени целодневни
родители у дома или в малки групи.

Предучилищното отглеждане на деца
е срещу заплащане, но при нисък
доход на семейството е възможно
спонсориране.
Допълнителна информация по
въпроса:
Kita-Platz Koordination
Tel.: (07171) 603-4046
E-Mail: kita@schwaebischgmuend.de
www.kita-gd.de

Деца и семейство

Родители
Както за ранното детско образование,
така и за училищното образование
родителите са най-важните
партньори на посочените институции.
Без съдействието и участието на
родителите не може.
Очаква се родителите
• да идват на мероприятията на
училищата и да участват в
родителски срещи или например
вечери по специфична тема,
• да се ангажират при училищни
празници и празненства,
• да се информират по собствена
инициатива от възпитателите и
учителите за нивото на развитие на
тяхното дете.
Всеки клас и всяка група за
отглеждане на деца избира
представител на родителите, всяко
заведение има представител на
всички родители, към който също
можете да се обръщате с въпроси,
предложения и проблеми.
Информация за представителите
на родителите ще получите
от съответното училище или
съответното заведение за дневно
отглеждане на Вашето дете. Можете
да се свържете с Общия родителски
съвет на всички заведения за дневно
отглеждане на деца в Швебиш Гмюнд
на www.eltern-machen-stark.de .
Можете да се свържете с Общия
родителски съвет на обществените
училища чрез съответното училище.
Родителският съвет на провинция
Баден-Вюртемберг е официалният
родителски орган за консултации на
Културното министерство в интерес
на родителите в провинцията.
Допълнителна информация на www.
leb-bw.de

Мултипликатори на родителите
(EMU - ЕМУ)
Освен това съществуват още и
мултипликатори на родителите (EMU
- ЕМУ) в народното училище. Това са
граждани, които са с миграционен
бекграунд и подкрепят другите
родители доброволно да се справят
в детските градини и основните
училища. Те обясняват, придружават
или превеждат на родителите или са
в помощ при разговори в училище,
в детската градина, на родителски
срещи или в службите за консултации.
EМУ са посещавали курс по
въпросите на основното училище
или детската градина и са задължени
да спазват конфиденциалност.
Подкрепата от EМУ е безплатна.
Информация ще получите от Мириам
Хеп (Miriam Hepp) на телефон (07171)
92515-41, mhepp@gmuender-vhs.de
или директно от народното училище
на Мюнстерплац 15 (Münsterplatz 15).
Подаване на заявление за детски
(киндергелд)
Заявлението за детски трябва да се
подаде в Семейната каса, която се
намира в компетентната Агенция по
труда.
Информация ще получите на:
www.arbeitsagentur.de/web/content/
DE/BuergerinnenUndBuerger/FamilieundKinder/index.htm
Подаване на заявление за пари за
подпомагане на родителите при
отглеждане на малко дете
(елтернгелд)
Информация за подаване на
заявление за пари за подпомагане на
родителите при отглеждане на малко
дете ще получите на:
www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/
foerderungen-und-finanzierungen/
alle-foerderangebote/fa-familienfoerderung/elterngeld.xml?ceid=100383

Училище, професионално
обучение и следване

Училищна система
В Германия всички деца на възраст от
около 6 години до 18 години ходят на
училище (училището е задължително).
Училищната система варира от една
федерална провинция в друга. В
Баден-Вюртемберг след 4-годишно
начално училище (Primarschule Примаршуле) следва или 6-годишно
основно училище - Sekundarstufe I (Зекундарщуфе I)(реалшуле,
веркреалшуле или гемайншафтсшуле)
или 8-годишно или 9-годишно
средно училище - Sekundarstufe II
(Зекундарщуфе II) (гимназия или
реалшуле + след това 3-годишна
професионална гимназия).

Училищната система е конструирана
така, че при определен успех е
възможно преминаване между
различните училищни форми.
След завършването на всяка
степен има връзка с училищна
форма за продължаване на
образованието. Тоест учениците,
които първо посещават 6-годишно
основно училище - Sekundarstufe I (Зекундарщуфе I), могат чрез
междинни стъпки да положат матура
и след това да следват.

Децата с недъг или със специални
педагогически потребности също
ходят на училище (училището е
задължително). Те могат да посещават
или горепосочените видове училища
(редовно училище) или помощно
училище, създадено специално
за потребностите на децата. За
допълнително съгласуване по този
въпрос можете да се свържете с Staatliches Schulamt (Щатлихес Шуламт
- Държавна служба за училищата).
E-mail: poststelle@ssa-gp.kv.bwl.de

Зекундарщуфе II

Хохшулрайфе

Професионална гимназия
3 години

Веркреалшуле/
хауптшуле (видове
основно училище)
6 или 5 години

Примарщуфе

Зекундарщуфе I

Диплома за средно образование

Реалшуле (вид
основно училище)
6 години

Гемайншафтсшуле
(училище от
1 до 10 клас)
6 години

Гимназия
8 или 9 години

Грундшуле (начално училище)
4 години
Професионални
училища

Общообразователни
училища

Грундшуле (начално училище) и Зекундарщуфе
II (образование от 5 до 9 или 10 клас), ако ги има
в гемайншафтсшуле (училище от 1 до 10 клас) на
съответното място

Училище, професионално
обучение и следване

Придружаване на децата
през учебно време
По принцип във всички видове
училища има целодневно
придружаване. Но не всяко училище
предлага такова придружаване за
своите ученици.
Освен това се предлага verlässliche
Grundschule (ферлеслихе грундшуле).
В това предложение могат да вземат
участие всички деца от началното
училище от 7.00 ч сутрин до максимум
14.00 ч.
Учениците, които идват в Германия
и не говорят немски език, трябва
първо да посещават подготвителните
класове, в които да изучават
интензивно немски език.
Допълнителна информация:
Klaus Dengler
Geschäftsführender Schulleiter
Tel.: (07171) 38010
E-Mail: schulleitung@rauchbeinschulegd.schule.bwl.de
Младежите, които вече са получили
училищна диплома в родната си
страна, но са по-малки от 18 години
и искат да започнат професионално
обучение, по правило първо
посещават клас за професионална
подготовка в професионалното
училище. (виж също Признаване
на чуждестранни професионални
и студентски дипломи и Система
за професионално обучение в
Германия.)

Система за
професионално
обучение в Германия
Държавни училища – частни
училища
Преобладаващото болшинство от
децата в Германия ходи в държавно
училище. Посещаването е безплатно.
Освен това има частни училища,
образованието в които по правило е
платено.
Подробна информация за училищната
система в Швебиш Гмюнд ще
намерите на: www.schwaebisch-gmuend.de/3943.php
Tel.: (07171) 603-4010
E-Mail: schulen@schwaebisch-gmuend.de
sarah-lisa.knoedler@schwaebischgmuend.de
Спортно училище за деца KiSS
Спортното училище за деца Швебиш
Гмюнд иска да даде възможност
за многостранно и здравословно
обучение по основите на различни
видове спортове за деца от четири до
десет години.
Концепцията на спортните училища за
деца от години се прилага успешно в
цялата провинция Баден-Вюртемберг.
KiSS не е училище в традиционния
смисъл на думата, със собствена
сграда, а висококачествена система
от курсове.
Задачата на спортното училище за
деца е чрез съобразени с възрастта
атрактивни предложения за спорт и
движение да създаде у децата радост
от движението и спорта.
Ако има свободни места,
посещаването на KiSS общо взето е
възможно по всяко време!

Обучението по повечето
професии изисква завършено
основно образование Sekundarstufe I (Зекундарщуфе I) (виж
Училищна система.) Повечето
от всички професионални
обучения се провеждат в рамките
на така наречената дуална
система за професионално
обучение. Това означава, че
обучаващият се кандидатства
за място за професионално
обучение в предприятие. След
това преобладаващата част от
професионалната квалификация
се провежда в предприятието, а
по-малка част в професионалното
училище. В края на професионалното
обучение обучаващият се полага
според професионалната насоченост
изпит или пред Индустриалнотърговската камара (виж: www.ihk.
de) или пред Занаятчийската камара
(www.hk.de). Освен това има и редица
други видове обучение (най-вече в
областта на здравеопазването).

Училище, професионално
обучение и следване

Следване в Германия
Който иска да следва в Германия,
трябва да има право да следва
във висше учебно заведение
(ВУЗ). По правило с това се има
предвид матурата или зрелостта от
специализирано средно училище,
които се придобиват при завършване
на средното образование - Sekundarstufe II (Зекундарщуфе II) чрез изпит
(виж също Училищна система).
С матура може да се следва в
университети, дуални ВУЗ или ВУЗ за
приложни науки.
Зрелостта от специализирано средно
училище дава право на следване във
всички ВУЗ освен университетите.
Какъв достъп за какво следване
е необходим, как се кандидатства
за студентско място и какви
специалности се предлагат може да
се види на http://www.studis-online.de
или на други платформи. Отделните
ВУЗ предлагат на начинаещите
студенти също индивидуални
консултации.
За заинтересованите кандидати от
чужбина в университетите и ВУЗ
има Akademisches Auslandsamt
(Академична служба за чужбина).
Важно условие е да е издържан
тест по немски език с ниво C1 (виж
Referenzrahmen der EU - Референтна
рамка на ЕС: https://europass.cedefop.
europa.eu/de/resources/europeanlanguage-levels-cefr).
В Швебиш Гмюнд има Pädagogische
Hochschule (Педагогически институт)
www.ph-gmuend.de
и Hochschule für Gestaltung (Институт
за дизайн) www.hfg-gmuend.de.

Работа и професия

Разрешително за
работа

Признаване на чуждестранните професионални
и студентски дипломи

Граждани на ЕС
Гражданите на страните членки на ЕС
имат свободен достъп до германския
трудов пазар („свободно движение на
работна сила“). Изключение от това
правят гражданите на новата страна
членка на ЕС Хърватска. За достъп до
трудовия пазар до юли 2015 година
им е необходимо разрешително
за работа-ЕС. Те могат да започнат
дейността си, едва след като са
получили разрешителното.

Независимо от Вашето гражданство
имате право да дадете Вашата
професионална или студентска
диплома да бъде проверена за
равностойност на подобна германска
диплома (Закон за признаване на
дипломите).

Разрешително за работа-ЕС
получавате за една година, освен
ако трудовото правоотношение не е
ограничено до по-кратък период от
време. То изгаря с прекратяване на
трудовото правоотношение, за което
е било издадено.
Виж също Разрешително за
пребиваване
Специфични случаи
Свободното движение на работна
сила важи също за гражданите на
други европейски страни, които
имат специален договор с ЕС. Към
тях спадат гражданите от Норвегия,
Исландия и Лихтенщайн.
Граждани извън ЕС
са членове на Европейския съюз
(EС), се нуждаят от разрешително
за пребиваване. Разрешителното
за започване на работа се издава
от Ausländeramt (Ауслендерамт Службата за чужденци), съгласувано
с Agentur für Arbeit (Агентур фюр
Арбайт - Агенцията по труда).
Разрешителното за работа се издава
според състоянието и развитието на
пазара на труда и след проверка на
конкретния случай.

Регламентирани и
нерегламентирани професии
В Германия се прави разлика между
регламентирани и нерегламентирани
професии. За регламентираните
професии е задължително
предписана процедура за признаване
на дипломата. Към тези професии
спадат професиите в областта
на здравеопазването (лекари,
болногледачи), както и професиите
в социалната и педагогическа област
(учители, възпитатели, психолози и
т. н.).
По-точна информация ще получите на
www.anerkennung–in-deutschland.de.
При нерегламентираните професии
признаването на дадена диплома
служи за това да направи Вашата
професионална квалификация
разбираема за германския
работодател.
Коя служба е компетентна
за признаването на Вашата
нерегламентирана професия можете
да видите на www.anerkennung–indeutschland.de.

Студентски дипломи
Заявление за оценка на чуждестранни
студентски дипломи за целите на
навлизане в професията се подава
до Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) (Централна служба
за чуждестранно образование)
www.zab.de. Там ще получите точна
информация за това какви документи
трябва да подадете при оценката на
Вашата диплома. Тъй като за оценката
се плаща, е препоръчително първо
да проверите на www.anabin.de, дали
Вашият ВУЗ във Вашата страна се
признава като ВУЗ в Германия. Само
тогава е възможна проверка.
Особености за граждани на ЕС
Ако Вашата професионална
диплома не отговаря във всички
области на германска диплома,
имате възможност чрез т. нар.
мярка за уеднаквяване да наваксате
липсващата квалификация.
Подкрепа при признаването на
дипломи:
IN VIA Jugendmigrationsdienst
Franziskanergasse 2
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: (07171) 64955
Fax: (07171) 182783
E-Mail: jmd.schw.gmuend@invia-drs.de
www.invia-drs.de
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Подкрепа при
търсенето на място за
обучение и работно
място

Продължаване на
професионалното
образование

Подкрепа при търсенето на място за
обучение и работно място
Най-важното лице за контакт при
търсенето на място за обучение и
работно място е Agentur für Arbeit
(Агентур фюр Арбайт - Агенция по
труда). Тези, които търсят работно
място и място за обучение, могат да се
регистрират там и да договорят дата
за консултация.

Професионалното обучение и
продължаването на професионалното
образование в Германия са много
важни. За много професии е
необходимо след обучението да
бъдат придобити допълнителни
квалификации. Ако се предлага, това
може да стане в предприятието или
чрез външни мерки за квалификация
и продължаване на образованието.
Лица за контакт са:

Agentur für Arbeit (Arbeitsamt)
Dienststelle Schwäbisch Gmünd
Goethestraße 18
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: (07171) 1044-0
Fax: (07171) 1044-240
В Германия при търсенето на място за
обучение и работно място се очаква
много лична инициатива. Работните
места се обявяват във вестниците и
на интернет платформи. Освен това
фирмите предлагат работни места
и места за обучение също и чрез
своите интернет страници (ключови
думи: Jobs (работни места), Karriere
(кариера)).

• работодателите
• Агенцията по труда
• заведенията за продължаване на
образованието (виж: www.schwae
bisch-gmuend.de/4767Erwachsenenbildung.
html?id=652)

Основаване на фирма
и самостоятелна
дейност
Самостоятелните предприемачи
играят важна роля в Германия. Който
иска да започне самостоятелна
дейност, трябва да се подготви
добре и да разполага с достатъчно
финансови средства.
Внимание: Който и като
чуждестранен гражданин има
право да започне самостоятелна
дейност, това е регламентирано от
Закона за пребиваването и Закона за
свободното движение/ЕС. Ако идвате
от страна извън ЕС, трябва да се
информирате подробно.

Бюра за консултации:

Industrie- und Handelskammer
Ostwürttemberg
Ludwig-Erhard-Straße 1
D-89520 Heidenheim
Tel.: (07321) 324-0
Fax: (07321) 324-169
www.ostwuerttemberg.ihk.de
(Stichwort: Existenzgründung)
		
Kontaktstelle Frau und Beruf
Ostwürttemberg
Carolin Morlock
Geschäftsstelle Ostalbkreis
Stuttgarter Straße 41
73430 Aalen
Tel.: (07361) 503-1761
Fax: (07361) 50358-1761
www.frau-beruf@ostalbkreis.de

Трудов живот и
трудови права
Работното място на пълно работно
време обхваща по правило 40
часа на седмица. Но законът
позволява да се работи до 48
часа седмично. В техническите и
занаятчийски професии, а също и в
здравеопазването, гастрономията
и търговията на дребно е обичайно
да се работи на смени. В някои
професионални клонове работата в
събота и неделя е наложителна.
Може да се работи също и на непълен
работен ден.

Работа и професия

Трудов живот и
трудови права
Трудов договор
Работникът сключва със своя
работодател трудов договор. В
него са регламентирани работните
области, работните часове, времето
за работа и отпуск, възнаграждението,
уреждането на извънредните
работни часове, продължителността
на пробния период, сроковете
за предизвестие и очакваното
поведение при болест.
Има безсрочни и срочни трудови
договори.
Вноски за социално осигуряване и
данъци
Работодателите и работниците плащат
за едни и същи трудови доходи
почти равни вноски в социалното
осигуряване. Те са за: пенсионно
осигуряване, осигуряване при
безработица, здравно осигуряване и
осигуряване за гледане. Освен това
трябва да платите и данъци за Вашите
доходи. От посоченото в трудовия
договор възнаграждение (брутно
възнаграждение) работодателят
превежда на данъчната служба,
здравната каса и пенсионното
осигуряване дела на работника.
Тоест работникът получава по
сметката за заплата си само нетно
възнаграждение. Колко голяма
е разликата между брутната и
нетната заплата може конкретно
да се изчисли с калкулатор за
възнаграждението (www.nettolohn.
de). Виж също Държавни осигуровки
Защита от уволнение
За предприятия с повече от 10
работници в Германия важи законов
срок за предизвестие. Специална
защита от уволнение има за
бременните, майките с деца до 4
месеца след раждането, учащите,

хората с тежки увреждания и
членовете на Производствения съвет
на предприятието.
По принцип важи следното: колкото
по-отдавна работите в предприятието,
толкова по-дълъг е срокът за
предизвестие.
Изплащане на заплатата при болест
При болест работодателят изплаща
пълната заплата в продължение на
шест седмици. След това здравната
каса поема 70% от заплатата, ако
става дума за държавна здравна каса.
При частните здравноосигурителни
дружества важат различни
регламенти. За тях трябва да попитате
там.

Безработица
Ако работникът, който има безсрочен
трудов договор, получи предизвестие,
той трябва веднага да се обади в
Агенцията по труда. Работникът, който
има срочен трудов договор, трябва
да се обади в Агенцията по труда 3
месеца преди изтичане на трудовия
му договор.
Право на помощ при безработица
(Arbeitslosengeld I - Арбайтслозенгелд
I) има този, който през последните
две години е работил най-малко 12
месеца и е плащал осигурителни
вноски. Помощта при безработица
се определя от последната заплата
и възлиза на около 60% от нетното
възнаграждение. По правило тя се
плаща 12 месеца.

Лице за контакт:
Agentur für Arbeit (Arbeitsamt)
Dienststelle Schwäbisch Gmünd
Goethestraße 18
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: (07171) 1044-0
Fax: (07171) 1044-240
www.arbeitsagentur.de
Който стане безработен преди
изтичане на 12-те месеца, при
необходимост има право на така
наречената помощ при безработица
основна сигурност (Arbeitslosengeld II
- Арбайтслозенгелд II – известно също
като „Hartz IV“ - „Харц IV“).
Лице за контакт:
Jobcenter Ostalbkreis
Geschäftsstelle Schwäbisch
Gmünd
Bahnhofplatz 1
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: (07171) 1048-0
Fax: (07171) 1048-4190
www.jobcenter.ostalbkreis.de
Задачата на центъра по труда е да
консултира получателите на Arbeitslosengeld II (Арбайтслозенгелд II) и да ги
подкрепя при интеграцията в пазара
на труда. При това той може да изиска
от получателя на Arbeitslosengeld II да
приеме определени работни места.

Мобилност и транспорт

Мобилност и транспорт
Темата мобилност е много важна за
участието в обществения живот в
Германия. Прави се разлика между
т. нар. индивидуален транспорт, т. е.
пътуване със собствен автомобил и
с обществения транспорт на кратко
разстояние.

Мобилност с лек автомобил
При пътуване с (личен) лек автомобил
в Германия трябва да се вземат
предвид някои важни неща.
Свидетелство за правоуправление
на МПС
Главното условие е първо
притежанието на валидно
свидетелство за правоуправление на
МПС (шофьорска книжка) от страна
членка на Европейския съюз (ЕС)
или от Европейското икономическо
пространство (ЕИП). Шофьорските
книжки от други страни важат, само
ако притежателят има валидно
местоживеене в Германия за още
шест месеца. Този срок може да бъде
удължен с до още шест месеца, но
само, ако може да се удостовери
достоверно, че засегнатият ще
остане в Германия общо не повече от
дванадесет месеца. В противен случай
шофьорската книжка трябва да се
смени в Районната администрация
в Швебиш Гмюнд в Службата за
шофьорски книжки с германска
шофьорска книжка. Точните условия
за това варират според страната на
произхода. По-точна информация ще
получите от Службата за шофьорски
книжки.

Служба за шофьорски книжки
Швебиш Гмюнд:
Oberbettringer Straße 166
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: (07171) 32-4317
Fax: (07171) 3258-4317
Задължителна регистрация
В Германия автомобилите трябва
да бъдат регистрирани в Службата
за регистрация на МПС. В Швебиш
Гмюнд компетентна е Службата за
регистрация на МПС при Районната
администрация Осталбкрайз. За
регистрацията Ви е необходима
регистрацията на типа или талонът на
автомобила (Zulassungsbescheinigung
Teil II (Цуласунгсбешайнигунг Тайл II)
- свидетелство за регистрация част II)
и удостоверение за застраховка (виж
Частни застраховки). Регистрацията
е срещу заплащане, затова при
регистрацията трябва да имате
в себе си пари в брой. В края на
регистрацията ще получите талон на
автомобила (Zulassungsbescheinigung
Teil I (Цуласунгсбешайнигунг Тайл
I) - свидетелство за регистрация част
I), което подобно на шофьорската
книжка трябва винаги да носите със
себе си, когато карате автомобила,
както и регистрационен номер,
който трябва да бъде монтиран на
автомобила.

Съвет: За да регистрирате Вашия
автомобил в Службата за регистрация,
Ви е необходимо електронно
потвърждение на застраховка (EVB)
от застрахователно дружество.
Попитайте също какво удостоверение
от родната страна Ви е нужно, за да Ви
бъдат зачетени годините без щета. Те
ще намалят Вашата застрахователна
премия.
Задължителна застраховка
В Германия при експлоатация
на лично МПС е задължително
сключването на застраховка
гражданска отговорност. При
щета, ако щетата е причинена от
собственика на застраховката, тази
застраховка покрива възникналите
щети при другите участници в
движението. Другите застраховки,
например частично каско или
пълно каско, които също покриват
възникналите щети на собствения
автомобил, са доброволни.
Пререгистрация на МПС след
идване в страната
Според законодателството за
движение по пътищата МПС могат
да се използват в Германия, само ако
са регистрирани за движение по
пътищата, § 3 ал. 1 от Наредбата за
регистрация на превозните средства
(Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV)).

Мобилност и транспорт

Мобилност с лек
автомобил

Мобилни с автобус и
влак

Чуждестранните превозни средства
могат да участват в движението
по пътищата в Германия без
германска регистрация за период
до една година, ако редовното
местоположение на съответното
превозно средство не е тук (сравни §
20 FZV). Редовното местоположение
на дадено превозно средство се
определя от неговата действителна
употреба. Това е мястото, от което
превозното средство се използва
непосредствено за движение по
пътищата и на което почива след
приключване на употребата. Затова
ползвателите на чуждестранни
превозни средства с местоживеене/
местопребиваване в Германия – както
е посочено от тях – са длъжни да
регистрират превозните си средства
в Германия, ако те са с редовно
местоположение в Германия. Ако
бъде извършена регистрация в
Германия, за притежанието на
германско превозно средство се
дължи данък за МПС.

Влак
Швебиш Гмюнд е разположен на
железопътната ос Щутгарт-Нюрнберг.
В главните часове за пътуване освен
влаковете на дълги разстояния наймалко през час, също и на половин
час, се движат регионални влакове,
както в посока Щутгарт, така и в
посока Ален. До Щутгарт се стига за
около 45 минути, до Ален – за около
30 минути. Билети могат да се закупят
на гишето на гарата (работно време:
понеделник – петък, от 6.30 ч - 18.00
ч, събота от 8.30 ч – 13.30 ч, неделя
и празнични дни: затворено), на
автомата за билети или в интернет от
Deutsche Bahn (Дойче Бан) на www.
bahn.de.

Допълнителна информация
Германия е единствената страна,
по чиито автомагистрали няма
единно ограничение на скоростта.
Препоръчителната ориентировъчна
скорост е 130km/h, местните
ограничения на скоростта са
показани на табели. В затворените
населени места разрешената
максимална скорост е 50km/h.
Извън затворените населени места
и по пътищата разрешената скорост
е 100km/h. Който не спазва тези
ограничения на скоростта и бъде
хванат, трябва да плати високи глоби.
Според известието за глоба могат да
бъдат добавени точки в картотека за
нарушителите на пътя. Ако съберете
твърде много точки, може да бъде
отнета шофьорската книжка.

Автобус
За местния транспорт на близки
разстояния в Швебиш Гмюнд има
автобус. Важни за Швебиш Гмюнд
са двата различни доставчици
на автобусни превози: Stadtbus Gmünd (Щатбус Гмюнд) и
Fahrbus Ostalb (Фарбус Осталб). И
двамата доставчици са членове
на сдружението OstalbMobil (Осталбмобил) и предлагат
различни линии, така че и за двамата
доставчици важат едни и същи билети
и цени. Цялата важна информация ще
намерите на www.ostalbmobil.de, на
www.stadtbus-gmuend.de и на www.
fahrbus-ostalb.de.
Informationen
www.ostalbmobil.de
www.stadtbus-gmuend.de
www.fahrbus-ostalb.de

Банки и банкови сделки

Банки и банкови сделки
Много парични сделки в Германия
протичат без пари в брой. Най-вече
изплащането на заплати и плащането
на наеми по правило се извърша
чрез банков превод на съответните
(джиро)сметки. Затова трябва да си
откриете джиро сметка в някоя банка.
Тогава ще можете да теглите пари от
сметката си на банковото гише или от
банкомат.
В Швебиш Гмюнд работят следните
банки (в последователност по азбучен
ред):
Baden-Württembergische Bank BWBank
Ledergasse 14, 73525 Schwäbisch
Gmünd
Commerzbank AG
Bocksgasse 9, 73525 Schwäbisch
Gmünd
Deutsche Bank
Ledergasse 8, 73525 Schwäbisch
Gmünd
Kreissparkasse Ostalb
Katharinenstr. 2, 73525 Schwäbisch
Gmünd
Postbank
Vordere Schmiedgasse 22-24, 73525
Schwäbisch Gmünd
Raiffeisenbank Mutlangen eG Ortsbank
Großdeinbach
Wetzgauer Str. 3, 73527 Schwäbisch
Gmünd-Großdeinbach
Sparda Bank
Kornhausstraße 21, 73525 Schwäbisch
Gmünd
Volksbank Schwäbisch Gmünd eG
Ledergasse 27, 73525 Schwäbisch
Gmünd

Освен това има и редица онлайн
банки.
Ако вече имате банкова сметка в
Германия в някоя от тези банки,
можете без проблеми да се
прехвърлите от Вашия досегашен
банков клон в банков клон на
място. При откриването на сметка
трябва точно да се информирате за
разходите и условията, тъй като от
банка на банка те могат да са много
различни. Изяснете предварително
какви документи и удостоверения
трябва да носите за откриване на
сметка. Откриването на спестовна
сметка не трябва да е задължително
в същата банка, тук също си
струва да се сравнят лихвените и
инвестиционните условия.

Кредити
Ако за по-голяма покупка нямате
достатъчно пари, можете да поискате
кредит от някоя банка. Банката трябва
да Ви даде кредит и ще обмисли
много добре, дали това си струва
за нея. Затова за предоставените
пари се начисляват такси и лихви,
които често са много високи. Тук е
препоръчителна точна преценка,
дали да вземете кредит, който ще Ви
натовари за може би много години
напред. Също така предварително
трябва да се информирате, дали
офертата е сериозна. Тук информация
може да даде Verbraucherzentrale
(Фербраухерцентрале - Централа на
потребителите) (www.verbraucherzentrale.de).
Ако забележите, че не успявате
да връщате кредита, трябва
възможно най-скоро да потърсите
професионална консултация,
например от Schuldnerberatungsstelle
(Шулднербератунгсщеле - Службата за
консултиране на длъжници).
Служба за консултиране на
длъжници – Швебиш Гмюнд:
Bahnhofplatz 1
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: (07171) 32-4232
Fax: (07171) 32-584232

Осигуровки

Държавно осигуряване
Социално осигуряване
Социалното осигуряване в Германия
е държавна осигурителна система,
която предлага ефективна финансова
защита от големи житейски рискове
и техните последици като болест,
безработица, старост и нужда
от гледане. Тя иска да гарантира
на всеки един стабилен жизнен
стандарт, дава подкрепа и осигурява
пенсия, когато хората се оттеглят от
професионална дейност. Социалното
осигуряване е задължително
осигуряване. Половината от вноските
за държавното социално осигуряване
се плащат от работодателя. Другата
половина плащат самите работници.
Тя се удържа автоматично от заплатата
или възнаграждението. Има две
изключения: За здравно осигуряване
работниците плащат малко повече
от работодателя, затова пък
работодателите плащат цялата вноска
за осигуряване при злополука. Чрез
тези вноски Вие добивате право на
плащания от различните области на
социалното осигуряване. По принцип
вноската за социално осигуряване
се ръководи от доходите и се удържа
като процент от тях. Във всеки
случай за здравното и пенсионно
осигуряване важи вноската от
определен размер на дохода нагоре
да не продължава да расте (т. нар.
номинална граница на вноската).

Пенсионно осигуряване
По принцип работниците са
задължително осигурени в
държавното пенсионно осигуряване.
Чрез пенсионното осигуряване те
са финансово осигурени на старини.
Понастоящем пенсионната възраст
се вдига постепенно на 67 години;
от 2029 г. тази възрастова граница
ще важи за всички, родени след 1964
г. Във всеки случай и тогава ще има
изключения, например за хората,
които особено дълго са плащали
вноски в държавното пенсионно
осигуряване. Пенсионното
осигуряване ще Ви подкрепи също и
ако в хода на трудовия живот бъдете с
намалена трудоспособност, тоест ако
поради болест или недъг не можете
повече да работите или можете да
работите само отчасти или ако сте
вдовица/вдовец или сирак.
Здравно осигуряване
Задължителното здравно
осигуряване помага на Вас и Вашето
семейство, когато сте болни. Освен
това то поема много разходи за
здравна профилактика, плаща
рехабилитационни мерки и поема
разходите за раждането на Вашите
деца. Ако поради болест не можете
да работите по-дълго време и
затова не получавате заплата от
Вашия работодател, задължителното
здравно осигуряване Ви плаща т.
нар. болнични като компенсация. За
работниците държавното здравно
осигуряване до определена граница
на доходите е задължително (обща
или специфична годишна граница
на заплащане). Над тази граница при
наличието на други предпоставки
можете да изберете, дали да бъдете
член на държавното здравно
осигуряване или искате да се
осигурявате в частно осигуряване.

Осигуряване за гледане
Осигуряването за гледане ще Ви
помогне, когато остареете или поради
тежко заболяване не можете повече
да се обслужвате сами и се нуждаете
от гледане. Освен това осигуряването
за гледане помага на хората, които
гледат членове на семейството,
финансово и чрез консултации. Ако
желаете да използвате услугите на
осигуряването за гледане, винаги
трябва да подавате заявление. Ако
сте държавно здравно осигурени, Вие
автоматично сте член на държавното
осигуряване за гледане. Напротив,
ако сте осигурени в частно здравно
осигуряване, трябва да сключите
допълнително частна осигуровка за
гледане.
Осигуряване при злополука
Държавното осигуряване при
злополука помага на Вас и Вашето
семейство да разрешавате здравни
и финансови проблеми, които
са непосредствена последица
от трудови злополуки или
професионални заболявания. Към
трудовите злополуки спадат също
злополуките на път за работа или за
училище, както и на път от работа или
от училище за в къщи.

Осигуровки

Държавно осигуряване

Частни застраховки

Осигуряване при безработица
Който в Германия е безработен не по
своя вина, не разчита само на себе си,
а получава подкрепа от държавата.
Но при това Вие получавате не само
финансова помощ. Имате също
възможност за търсене на работа
да използвате посредническите
услуги на Bundesagentur für Arbeit
(Бундесагентур фюр Арбайт Федералната агенция по труда). Ако
е необходимо, можете да участвате в
мерки за професионална интеграция
(например обучение и продължаване
на образованието) и евентуално
да получавате за това средства за
насърчаване.

Наред с държавното осигуряване
има и много частни застраховки.
Например:

Помощ за безработни
Ако загубите работното си място
и преди това сте работили наймалко дванадесет месеца, можете
да подадете заявление за помощ за
безработни. Федералната агенция
по труда (Bundesagentur für Arbeit)
ще провери, дали отговаряте на
условията. Помощ за безработни ще
получавате максимум дванадесет
месеца, на възраст над 50 години –
максимум 15 месеца, на възраст над
55 години – максимум 18 месеца, а на
възраст над 58 години – максимум 24
месеца. За по-подробна информация:
www.arbeitsagentur.de
Виж също Безработица

Застраховка правна защита
ри правен спор пред съда трябва да
се плащат съдебни разноски и такси
за адвокат. В зависимост от обема
на услугите застраховката за правна
защита покрива тези разходи. Като
специфична форма на социална
помощ в областта на правосъдието
помощта за разноски по процеса/
помощта за разноски по делото –
след проверка – дава възможност да
водят дела също и на онези, които не
са в състояние да направят това със
собствени средства.

Informationen
www.arbeitsagentur.de

Застраховка гражданска
отговорност
Застраховка имущество
Застраховка при нетрудоспособност
Застраховка живот
Автомобилна застраховка
(задължителна, ако имате автомобил
или мотопед виж Мобилни с лек
автомобил)

Всяка застраховка струва пари.
Трябва добре да помислите от какво
наистина се нуждаете преди да
сключите дадена застраховка. Много
важна може да е и застраховката
гражданска отговорност. Тя плаща,
когато Вие или Вашите малолетни
деца неволно сте причинили щета на
друг човек.

За по-подробна информация:
www.verbraucherschutz.de

Свободно време

Дейности през свободното
време в Швебиш Гмюнд
Искате да спортувате или може би
се интересувате да свирите с други
хора? Интересувате се повече
от история, култура и политика
или искате да се срещате със
сънародници?
Няма проблеми! Предложенията в
Швебиш Гмюнд са разнообразни.
Независимо, дали Вие или Вашите
деца се ангажирате в сдружения или
на почетна длъжност, участвате в
курсове или искате да се занимавате
с други дейности през свободното
време: по-надолу ще намерите
избор от възможности да осмислите
свободното си време.
Спортни сдружения:
Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd
Amt für Bildung und Sport
Waisenhausgasse 1-3
73525 Schwäbisch Gmünd
Ansprechpartnerin: Corinna Schmiedle
Tel.: (07171) 603-4012
Fax: (07171) 603-4019
E-Mail: corinna.schmiedle@
schwaebisch-gmuend.de
www.schwaebisch-gmuend.de/5669Sportvereine.html
Информация за всички други
сдружения на:
Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd
Amt für Familie und Soziales
Spital
Marktplatz 37
73525 Schwäbisch Gmünd
Ansprechpartnerin: Inge Pfeifer
Tel.: (07171) 603-5020
Fax: (07171) 603-5099
E-Mail: inge.pfeifer@
schwaebisch-gmuend.de
www.schwaebisch-gmuend.de/5619Vereine.html

Сдружения – типично немско?
В Германия много хора се организират доброволно и без заплащане по
теми, които ги интересуват, в така
наречените сдружения. В Швебиш
Гмюнд има безброй сдружения,
посветени на социални или благотворителни задачи. Човек става член
на дадено сдружение, плаща членски
внос и участва в съответните предложения и дейности. Сдруженията се
организират и финансират сами.
Членовете на сдруженията избират
управителен съвет, който представлява интересите на сдружението
навън и управлява работата в сдружението.
Почетната длъжност – въпрос на
чест
Да работиш за другите хора няколко
часа в седмицата или в месеца без
заплащане - това е идеята на почетната длъжност. Дори и този, който
не желае да се присъедини към
сдружение, може, ако желае, да направи нещо с другите или за другите.
Хората се ангажират без заплащане
с деца, възрастни хора, животни,
околната среда, развитието на града
и още много други. Швебиш Гмюнд се
характеризира с почетен ангажимент
на своите жители над средното ниво.
Информация за почетната длъжност:
Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd
Amt für Familie und Soziales
Spital
Marktplatz 37
73525 Schwäbisch Gmünd
Ansprechpartnerin: Inge Pfeifer
Tel.: (07171) 603-5020
Fax: (07171) 603-5099
E-Mail: inge.pfeifer@
schwaebisch-gmuend.de
www.schwaebisch-gmuend.de/5619Vereine.html

Градска библиотека Швебиш Гмюнд
Разнообразни и обширни предложения очакват посетителите на
библиотеката на около 100 000
медийни носители: романи, професионална и специализирана литература, чуждоезична литература,
езикови курсове, списания и ежедневници и многобройни филми и
компакт дискове са на разположение
за разглеждане и заемане. На нашите
компютърни места с интернет и на
работно място за текстообработка
можете да сърфирате и да работите.
Stadtbibliothek (Градска библиотека)
Spitalhof 1
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: (07171)603-4466
E-Mail: stb@schwaebisch-gmuend.de
www.schwaebisch-gmuend.de
Работно време:
втор. до пет.
10:00 до 18:00 ч
събота		
9:30 до 14:00 ч
Градско музикално училище
Градското музикално училище е
образователно заведение в град
Швебиш Гмюнд. То дава възможност
за квалифицирано музикално
образование от самото начало. От
малкото дете до възрастния човек
– всяка възрастова група открива
своите възможности за музикални
занимания в Градското музикално
училище.
Информация по въпроса:
Städtische Musikschule, Schwörhaus
Erika-Künzel-Platz 1
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: (07171) 39021
Fax: (07171) 39022
E-Mail: musikschule@schwaebischgmuend.de
www.schwaebisch-gmuend.de/5917Musikschule.html

Свободно време

Дейности през
свободното време за
деца и младежи
Повечето сдружения предлагат
специални дейности и курсове за
деца и младежи.
Предложенията могат да се видят на
интернет страниците на съответните
сдружения.
Градско детско музикално училище
Още във възрастта над 1 година в
подходящи за възрастта курсове
се стимулира радостта от музиката,
движението и езикът.
Инструменталната въртележка
предлага на децата на възраст от 6
-10 години възможност в ритъм от
3 седмици да се запознаят с даден
инструмент или с цяло семейство
инструменти. След 6 месеца
начинаещите малки музиканти
могат сами да изпробват всички
инструменти и така да получат
практически знания за звученето и
начина на свирене на инструментите
преди да изберат някой от тях.
www.schwaebisch-gmuend.de/768KinderMusikschule.html

Градско училище по изкуствата за
младежи към народното училище
(VHS)
Градското училище по изкуствата за
младежи към народното училище
предлага многостранна програма
от творчески дейности за деца,
юноши и младежи. То предлага
курсове и класове между другото
в областите рисуване, скициране,
художествен дизайн, фотография и
танц и предоставя на участниците
възможност за художествени и
творчески занимания. Курсовете се
водят от педагози по изкуствата и
от творци на свободна практика и
се състоят главно в следобедите, в
събота и неделя и през училищните
ваканции. Училището по изкуствата за
младежи е отворено за всички млади
хора и обръща особено внимание на
децата и младежите в неравностойно
положение по отношение на
образованието, независимо от какъв
произход и етнос.
Информация по въпроса:
Gmünder Volkshochschule VHS
Münsterplatz 15
73525 Schwäbisch Gmünd
www.gmuender-vhs.de
азходи:
Сдруженията, музикалното училище и
училището по изкуствата за младежи
събират за своите предложения
членски внос, пари за обучение и
такси за участие.

При ниски доходи в семейството
таксите могат да бъдат намалени.
Допълнителна информация
може да се поиска от офисите на
организациите или да се прочете на
съответната интернет страница на
„Allgemeine Geschäftsbedingungen
– Ermäßigung“ („Общи търговски
условия - намаление“).

Институции/лица за контакт

Служби за консултации
Първоначална консултация за
мигранти
Canisius-Beratungsstellen
Familien- und Erziehungsberatung,
Interdisziplinäre Frühforderung
(Консултантски центрове Канизиус
Семейно и педагогическо
консултиране,
интердисциплинарно ранно
насърчаване)
Heugenstraße 1
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: (07171) 180820
Fax: (07171) 180825
E-Mail: canisius-beratungsstellen@
franzvonassisi.de
www.franzvonassisi.de
Консултация и социални помощи
За много проблеми или въпроси
в личната, семейната или
професионалната среда има служби
за консултация, които могат да
помогнат на тези, които търсят съвет
или помощ.
За по-подробна информация:
www.schwaebisch-gmuend.de/87Beratung-und-soziale-Hilfe.html
и
www.schwaebisch-gmuend.de/82Hilfsdienste.html

Религия
Групи за самопомощ
Групите и организациите за самопомощ имат нарастващо значение
в германската здравна система.
Те допълват професионалните
здравни услуги и помагат на болните,
засегнатите и членовете на техните
семейства да се справят по-добре с
болестите и техните последици.
За по-подробна информация:
www.schwaebisch-gmuend.de/85Selbsthilfegruppen.html

Организации
на мигранти/
чуждестранни
сдружения
Наред с вече посочените сдружения
в Швебиш Гмюнд много чуждестранни
съграждани се организират също
в културни и спортни сдружения,
в групи за самопомощ или в
религиозни обединения, които
поддържат традициите и културата на
страната на техния произход.
Преглед и други данни за контакт ще
намерите на
www.schwaebisch-gmuend.de/5622Auslaendische_Vereine.html

От много векове Швебиш Гмюнд е
пуснал дълбоки корени в религията
и вярата като град на църкви и
манастири. До днес тази открита и
толерантна традиция дава облик
на живота и обществото. Големият
брой религиозни общности намира
израз в многобройни храмове,
молитвени домове и домове за
събрания и сгради с духовен облик от
Средновековието до съвременната
архитектура на нашето време.
За допълнителна информация:
www.schwaebisch-gmuend.de/1114Religion.html
Евангелска църква
Свободни църкви
Католическа църква
Джамии и мюсюлмански молитвени
домове
Православни църкви

