ANKOMMEN IN LAICHINGEN
Пристигане в Лайхинген

Добре дошли в Лайхинген!
Лайхинген е град с три предградия:
Зупинген, Махтолсхайм и Фелдщетен.
За да можете да се ориентирате по-лесно в Лайхинген в началото, ние
събрахме важна информация за Вас в тази брошура.
www.laichingen.de
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Намиране на жилище:
Това не е лесно в Лайхинген и околностите. Ето няколко уебсайта, на които се предлагат
жилища:
 https://www.immobilienscout24.de/Suche/de/badenwuerttemberg/alb-donau-kreis/laichingen/wohnung-mieten



https://www.ebay-kleinanzeigen.de/



https://www.meinestadt.de/laichingen/immobilien/wohnungen



https://www.immowelt.de/liste/laichingen/wohnungen/mieten?lat=4
8.4899&lon=9.68777&sort=relevanz%2520distance&sr=10



https://immobilien.mitula.com/wohnung-mieten-laichingen

Този уебсайт е полезен при сравняване на цените:
 https://www.wohnungsboerse.net/mietspiegel-Laichingen/26

__________________________________________________________________________________
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Регистрация в Лайхинген:
Ако се преместите в жилище в Лайхинген или в Зупинген, Махтолсхайм, или Фелдщетен, Вие и
Вашето семейство трябва да се регистрирате в рамките на две седмици.
Трябва да отидете лично в офиса за регистрация. Трябва да се регистрирате лично в гражданския
офис на кметството в Лайхинген на Bahnhofstr. 26. Ако живеете в Зупинген, Махтолсхайм или
Фелдщетен, можете също да се регистрирате в отговорната местна администрация.
Нуждаете се от:


Паспорт и Вашето разрешение за пребиваване



Лични карти на членовете на семейството: За деца трябва да представите валидна лична
карта или паспорт и акт за раждане



Носете брачното си свидетелство със себе си като доказателство за гражданското си
състояние



Удостоверението от наемодателя на жилището трябва да бъде попълнено и подписано
от вашия наемодател. Можете да получите удостоверението от наемодателя на
жилището от гражданския офис или да го намерите в Интернет:
https://www.laichingen.de/de/Laichingen-leben/Rathaus/Was-erledige-ichwo/Dienstleistung?view=publish&item=service&id=5



Всички лица за регистрация трябва да се явят лично



Всички документи трябва да бъдат представени в оригинал с превод на немски език. Или
това трябва да са международни документи

След регистрация ще получите потвърждение за регистрация за Вашите документи.

Отпадъци в Лайхинген:
Ако имате жилище, имате нужда от контейнер (кофа за боклук) за Вашите битови отпадъци. Тази
кофа за боклук трябва да бъде закупена от Вас. В градската администрация в Лайхинген на
Bahnhofstr. 5 ще получите чип, който трябва да залепите върху кофата за боклук. Отпадъците се
събират на всеки 2 седмици и при това се претеглят. След това ще получите фактура.
Жълти торби за пластмаса и отпадъци от опаковки се предлагат в кметството на Лайхинген,
Bahnhofstr. 26 и в местните администрации. Пластмасата и отпадъците от опаковки се изхвърлят
безплатно.
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Работно време на гражданския офис в Лайхинген, Bahnhofstr. 26:
Понеделник:
Вторник:
Сряда:
Четвъртък:
Петък:

8:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.
8:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.
8:00 - 12:00 ч.
8:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 18:00
8:00 - 12:00 ч.

Работно време на местната администрация в Зупинген, Kirchgasse 1
Понеделник:
Вторник:
Сряда:
Четвъртък:
Петък:

8:00 - 12:00 ч.
8:00 - 12:00 ч. и 19:00 - 20:00 ч.
8:00 - 12:00 ч.
8:00 - 12:00 ч.
затворено

Работно време на местната администрация в Махтолсхайм, Hauptstr. 22:
Понеделник: 8:00 - 12:00 ч.
Вторник:
8:00 - 12:00 ч.
сряда:
затворено
Четвъртък:
8:00 - 12:00 ч.
Петък:
8:00 - 12:00 ч.

Работно време на местната администрация във Фелдщетен, Freigasse 1:
Понеделник:
Вторник:
Сряда:
четвъртък:
Петък:

8:00 - 12:00 ч.
8:00 - 12:00 ч. и 19:00 - 20:00 ч.
8:00 - 12:00 ч.
затворено
8:00 - 12:00 ч.

__________________________________________________________________________________
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Здравна осигуровка:
Задължителното здравно осигуряване (GKV) се прилага за всички служители. Всички хора трябва
да имат здравно осигуряване. Разходите за осигуровката зависят от размера на дохода.
Работодателят плаща 50% от вноските, а Вие като служител плащате останалите 50%. Имате две
седмици, за да изберете Вашата здравна застраховка. След това Вашият работодател ще трябва
да ви регистрира в здравноосигурителна компания. Членовете на вашето семейство (съпруг/а,
деца) също са осигурени без да дължат вноска (безплатно).
Задължителната здравноосигурителна компания е


AOK с офис в Лайхинген на Feldstetterstrasse. 10

Информация можете да намерите тук:
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/gkv.html

__________________________________________________________________________________

Социалноосигурителен номер и социалноосигурителна карта:
Ако работите в Германия за първи път, Вашият работодател ще заяви социалноосигурителен
номер за Вас.
Социалноосигурителната карта е важен документ. Социалноосигурителната карта е необходима
за всяка работа като доказателство за получения осигурителен номер или когато се кандидатства
за социално обезщетение (напр. обезщетение за безработица).
Информация можете да намерите тук:
 https://www.deutscherentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/AllgemeineInformationen/Sozialversicherungsausweis/sozialversicherungsauswei
s_node.html

__________________________________________________________________________________
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Данъчен идентификационен номер:
Всеки човек, който живее в Германия, се нуждае от данъчен идентификационен номер.
Разпределението се извършва автоматично, когато се регистрирате за първи път в
регистрационната служба в Германия.
Данъчният идентификационен номер или накратко Steuer-IdNr (данъчен ид. н.) е поредица от
единадесет цифри, които човек получава за постоянно, когато се роди или когато се премести в
Германия.
Информация можете да намерите тук:
 https://www.bzst.de/DE/Privatpersonen/SteuerlicheIdentifikationsnummer/steuerlicheident
ifikationsnummer_node.html

 http://www.brutto-netto-rechner.info

__________________________________________________________________________________
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Откриване на банкова сметка:
За да получавате заплатата си, трябва да откриете банкова сметка. За да направите това се
нуждаете от
 Вашия документ за самоличност
 Вашето потвърждение за регистрация
 Вашия немски адрес
В Лайхинген има два банкови филиала:


Volksbank Laichinger Alb, Bahnhofstr. 19, 89150 Laichingen

Работно време:
Понеделник 09:00–18:00 часа



Вторник

09:00–18:00 часа

Сряда

09:00–18:00 часа

Четвъртък

09:00–18:00 часа

Петък

09:00–18:00 часа

Събота

Затворено

Неделя

Затворено

Sparkasse Ulm, банков офис на Radstr. 4, 89150 Laichingen

Работно време:
Понеделник 09:30-12:00 часа 14:00-18:00 часа
Вторник

09:30-12:00 часа 14:00-17:00 часа

Сряда

09:30-12:00 часа

Четвъртък

09:30-12:00 часа 14:00-18:00 часа

Петък

09:30-12:00 часа 14:00-17:00 часа

Събота

Затворено

Неделя

Затворено

__________________________________________________________________________________
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Грижа за вашите деца в детската градина в Лайхинген и в предградията:
Документите за регистрация в детска градина можете да подадете в кметството на Лайхинген,
Bahnhofstr. 26 или в кметствата на нашите предградия.
В детските градини в Лайхинген (Kita Bleichberg, Kunterbunt, Im Brühl и Tigerle) могат да се гледат
деца на възраст над една (1) година. Освен това във всички детски градини в частите на града
могат да се приемат деца от двегодишна възраст. Деца на възраст от 2 години и 9 месеца могат,
ако има места, да бъдат приети във всички детски градини в Лайхинген или предградията:
Детски градини:
 Детска градина Auf dem Berg (Фелдщетен)
 Детска градина Grashüpfer
 Детска градина Krone
 Детска градина Regenbogen
 Къща за деца Pusteblume (Махтолсхайм))
 Горска детска градина - Die Waldameisen
Дневни детски центрове:
 Дневен детски център Albzwerge (Зупинген)
 Дневен детски център Bleichberg
 Дневен детски център Im Brühl
 Дневен детски център Kunterbunt
Дневно заведение:
 Tigerle

Повече информация за детските градини можете да намерите тук:
 https://www.laichingen.de/de/Laichingen-leben/Leben-in-Laichingen/Kinder-undJugendliche/Kindergaerten

__________________________________________________________________________________
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Училища в Лайхинген:
Ако детето Ви е на шест години към определена дата, то ще започне училище в началото на
следващата учебна година (след лятната ваканция). Ако детето Ви е на шест години или повече,
трябва да запишете детето си в училище.
Всички деца и юноши между 6 и 18 години, които живеят в Германия, Баден-Вюртемберг, са
задължени да ходят на училище.
Вие не можете сами да изберете основното училище за детето си. Вашето дете посещава
училището, което отговаря за Вашето местоживеене.
След завършване на четиригодишното начално училище, ще получите препоръка от началното
училище за Вашето дете. Тя препоръчва тип средно училище, като продължение и надграждане
на началното училище:
 Общностно училище
 Професионално средно училище/основно училище
 Средно училище
 Гимназия
Изборът на вида на средното училище се извършва от родителите/законните настойници.
Информация за видовете училища и задължителното образование можете да намерите тук:
 https://www.service-bw.de/web/guest/lebenslage//lebenslage/Grundschule-5001463-lebenslage-0

В Лайхинген има:
 Общностно училище Erich Kästner, Max-Lechler-Straße 2
 Средно училище Anne Frank, Mörikestraße 10
 Гимназия Albert Schweizer, Beim Käppele 8
 Специализирано училище (училище Martin),
 Както и икономическо училище (Индустриално и търговско училище, Henzenbuch 67)
 Кварталите Махтолсхайм и Фелдщетен имат собствено начално училище
В общностното училище Erich Kästner има подготвителни класове (VKL) за деца и младежи, които
все още не говорят немски език.
Информация можете да намерите тук:
 https://www.laichingen.de/de/Laichingen-leben/Leben-inLaichingen/Bildung-und-Schulen/Schulen

____________________________________________________________________________
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Езикови курсове в Лайхинген:
Преглед на езиковите курсове и курсовете за интеграция, които се провеждат в Лайхинген,
можете да намерите в Народната гимназия в Лайхинген:
 https://www.vhs-lai.de/programm/sprachenschule/kategorie/46

_________________________________________________________________________________
Ако имате въпроси, ние сме тук, за да помогнем!
Birgit Tegtmeyer
Служител по интеграцията за град Лайхинген
Mörikestr. 9
89150 Laichingen
Имейл: btegtmeyer@laichingen.de
Телефон:
07333 / 954 48 41
Мобилен:
0162 985 88 54
Часове за среща след уговорка
__________________________________________________________________________________
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