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Обезщетение за безработица (Arbeitslosengeld I)
• От Bundesagentur für Arbeit
• Размер: 60% съответно 67 % на брутната заплата
• Три условия за получаването на обезщетенията (безработен, регистриран
като безработен и да е налице определен социалноосигурителен стаж през
последните две години)
• Продължителност: 0т 6 до 12 месеца
• Право на болничен и отпуск; плащат се социални осигуровки през това
време
• До 165 евро доходи без да бъдат прихванати с обезщетението

Социално подпомагане при хора в
трудоспособна възраст (ALG II или Harzt 4)
• От Jobcenter – gemeinsame Einrichtung или zugelassener kommunaler Träger
• Размер – виж следващите две фолиа!
• Брошура и указания на български:
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/md
aw/mdiw/~edisp/l6019022dstbai738998.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI739003 и
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/md
aw/mtcy/~edisp/egov-content434339.pdf?_ba.sid=EGOV-CONTENT434345 и
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/md
aw/mdk5/~edisp/l6019022dstbai811323.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI811331

Източник: http://www.arbeitslosenselbsthilfe.org/forum_phpbb/images/regelbedarf.png

Източник: http://uploads.hartziv.org/regelsatztorte2016.jpg

Социално подпомагане при хора в
трудоспособна възраст (ALG II или Harzt 4)
• Поемат се здравните осигуровки
• Поема се жилището до определени граници; за Франкфурт погледнете
следния файл: file:///C:/Users/Ivan/Downloads/UEbersicht-ueberangemessene-Grundmiete-2014.pdf
• До 100 евро доходи без да бъдат прихванати с помощта
• Условия за получаване при европейски граждани – европейски граждани
имат на теория равни на германците права, което в действителност не е така
понеже има редица изключения и ограничения (ВИЖТЕ СЛЕДВАЩАТА
СТРАНИЦА)

§ 7 Abs. 1 Satz 2 SGB II:
• През първите 3 месеца
• При право на пребиваване с цел търсене на работа (zum Zweck der Arbeitssuche)

!!! Ако не е работено в Германия, не съществува право на подпомагане. Определящ
фактор е статуса на заето лице.
§ 2 Abs. 3 Freizügigkeitsgesetz/EU
• При загуба на работа продължила по-малко от година, статуса на заето лице се запазва за 6
месеца.
• При загуба на работа продължила повече от година, статуса се запазва дълготрайно.

!!! Заетостта не трябва да е в незначителни размери (напр. минимум 2 часа на ден)
!!! Членовете в семейството обуславят права си през титуляра.

Социално подпомагане (Hilfe zum Lebensunterhalt)
• От Sozialamt
• Размер – като при социално подпомагане при хора в трудоспособна възраст
• Условия за получаване - присъда на федералния социален съд, която казва,
че ако европейските граждани за изключени от ALG II, то след пребиваване
от 6 месеца в Германия те придобиват право на HLU
• Практиката – при заявление за HLU, Sozialamt се допитва до
Ausländerbehörde дали са налице предпоставките за свободно движение на
европейски граждани спрямо § 4 FreizügG/EU
• Нов проектозакон на федералното министерство на труда и социалната
политика

Данни за контакт
• Иван Иванов, Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77, 60329 Frankfurt am Main
• Tel. 069 153 452 31 // Fax: 069 272 975 68// Email: ivan.ivanov@emwu.org
• Проект „Справедлива мобилност в Хесен“ към Европейската асоциация за
въпросите на работници мигранти (Europäischer Verein für
Wanderarbeiterfragen e.V. или съкратено EVW e.V.) www.emwu.org
• В сътрудничество с федералният проект „Справедлива мобилност“ на
Германската конфедерация на профсъюзите (Deutscher Gewerkschaftsbund
или съкратено DGB) www.faire-mobilitaet.de
• Подпомогнато финансово от Министерството по социалните въпроси и
интеграцията на провинция Хесен

