Информация за кандидатите в SGB II
- Граждани на ЕСКакви документи са необходими за явяване/ подаване на заявление в
общинското бюро по труда?
 Вашата идентификационна карта / лична карта или паспорт
 Доказателство за датата на влизане в Германия
(например билет за полет, печат за влизане в паспорта,
доказателство чрез службата за чужденците, ако е
приложимо)
 Доказателство за Вашата причина за пребиваване
(напр. трудов договор, разрешение за пребиваване,
удостоверение за брак и т.н.)
 Доказателство за обичайното Ви пребиваване в
Германия (удостоверение за адресна регистрация)

Кога не съществува право за обезщетения и помощи по SGB II?
 През първите 3 месеца от престоя Ви в Германия
 Ако сте в Германия единствено с цел намиране на работа
 Ако не можете да докажете обучение за работа / обучение в предприятие в
дуалната система / самостоятелна заетост (= доказателство за статута на
служителя)
 Ако статутът Ви на служител отпадне с незабавно действие поради
загуба на работното Ви място по Ваша вина
 Ако статутът Ви на служител отпадне след 6 месеца (от момента, в който сте
останали безработни) поради неволната загуба на работното Ви място в
рамките на първата година след започване на работа
o

УКАЗАНИЕ: За това, че Вашата безработица е настъпила не по Ваше
желание, трябва незабавно да изискате писмено потвърждение от
компетентната Агенция по заетостта и да го представите в
общинското бюро по труда.

Как мога да имам право на обезщетения по SGB II?
 ако се преместите в Германия като член на семейството на германец или
 ако можете да удостоверите работа / обучение в предприятие в дуалната
система / самостоятелна заетост, което обосновава статута на служител.
Съответната дейност трябва да се упражнява действително и доказуемо в
приемлив обем или
 ако не по Ваше желание сте загубили работата си преди изтичане на една
година и статутът на служител продължава да действа за макс. 6 месеца или

 ако можете да докажете право на постоянно пребиваване или разрешение за
пребиваване или
 ако можете да докажете синята карта или
 при временно намаляване на работоспособността поради болест
или злополука при предишна заетост или самостоятелна заетост или
 ако сте член на семейството на гражданин на ЕС и е изпълнено едно от
горните изисквания за кандидата за обезщетения по SGB II / членовете на
семейството са следните:
o

Деца и внуци под 21 години и съпрузи, както и деца, внуци, родители и
баби и дядовци на посочените лица или техните съпрузи, доколкото
им се осигурява издръжка

Специална информация за наемане на работа
 Като гражданин на ЕС имате достъп до курс за интеграция в Германия.
 За целта трябва да кандидатствате за прием в курса за интеграция във
Федералната служба за миграция и бежанци (БАМФ).
 Вашият служител за трудова интеграция ще Ви прикани задължително за
това и ще Ви подкрепи при подаването на заявлението, ако е необходимо.
 Ако не подадете заявление за участие в курса за интеграция, това може
да предизвика санкции, които водят до намаляване или загуба на
обезщетението Ви за безработица II.
 Вие сте длъжни да научите немски език и да приемете всяка
разумна работа.
 УКАЗАНИЕ: Ако отхвърлите дадена разумна работа, не е налице
безработица не по Ваше желание и статутът Ви на служител може да бъде
отнет. Това означава, че вече нямате право на обезщетения по SGB II.

