
  

  

                                                                                                                             

Отдел „Жилища 

                                                       „Ратхаусщрасе“ 11,                                                
    58095 Хаген 

Разрешение за пребиваване в жилище, построено и поддържано 
с публични средства, и търсене на жилище 

 

Какво представлява разрешението за пребиваване в жилище, построено и 
поддържано с публични средства? 

В някои жилища могат да се нанасят само домакинства с нисък доход. 
Някои жилища са построени специално за определени лица, като стари 
хора, хора с тежки увреждания или семейства с деца. 

За получаване на такива жилища е необходимо разрешение за 
пребиваване. 

В разрешението за пребиваване се посочват поименно всички лица, които 
принадлежат към домакинството. Според броя на тези лица се определя 
колко трябва да е голямо жилището. В разрешението за пребиваване е 
посочено също дали някое от лицата принадлежи към специална група лица. 

Можете да заявите получаването на разрешение за пребиваване в Отдел 
жилища на град Хаген. Обработката на Вашето заявление отнема 
няколко дни. 

Това дали ще получите разрешение за пребиваване зависи от дохода на 
всички лица в домакинството. Границите за това често са по-високи от 
очакваното. Също така е важен статусът Ви на пребиваване в държавата. 
Таксата за получаване на разрешение за пребиваване възлиза на 10,00 – 
20,00 евро. Тези, които имат особено ниски доходи, се освобождават от тази 
такса. 

Повече информация за необходимите документи за получаване на 
разрешение за пребиваване можете да откриете на следващата страница. 
На уебстраницата на град Хаген, в раздел „Жилища“ можете също така да 
откриете доходните граници и формулярите на заявлението. 

Как мога да получа помощ при търсене на жилище? 
 

В заявлението за разрешение за пребиваване можете също да посочите 
дали имате нужда от подкрепа при търсене на жилище. 

Там можете да впишете нуждите и желанията си за местоположение, 
големина, размер на наема и специално оборудване. 

Ако ни стане известно, че е налице подходящо, свободно жилище, ще 
бъдете информирани от Отдел „Жилища“. 
Разбира се докато чакате можете да потърсите жилище и сами. Отдел 
„Жилища“ ще ви даде списък на някои наемодатели в Хаген за тази 
цел. 



  

Какви документи трябва да представя при подаване на заявление? 

(Моля, изпращайте копия, не оригинали.) 
 

- Формуляр на заявлението 
- за всички лица, получаващи доходи, една декларация за доходи 

(приложение 1) 
също и в случай че работите на минималната работна заплата, ако получавате 
заплащане за обучение, обезщетение за безработица, пенсия, издръжка… 

- Лична карта (снимана отпред и отзад), ако сте немски гражданин или 
- Международен паспорт и документ за статуса Ви на пребиваване в страната, 
ако сте чужд гражданин 

- Пълномощно за задължаване на банкова сметка (приложение 2) за 
заплащане на таксата 

 
Какви документи могат да бъдат необходими в особени случаи? 
 

- Ако получавате обезщетение за безработица/социални помощи/базово 
обезщетение – известие за одобрението Ви; 

- Паспорт за лица с тежки увреждания; 
- Известие за получаване на обезщетение за грижи; 
- Акт за брак (ако сте сключили брак преди по-малко от 5 години и никой от 
Вас няма навършена 40-годишна възраст); 

- Ако сте самоосигуряващо се лице – последното известие за подоходен 
данък, последния баланс и документи за платени здравна и пенсионна 
осигуровки; 

- Актуални известия за всички пенсии; 
- Ако сте бременна – майчински паспорт / документ за получаване на 
обезщетение за майчинство; 

- За ученици от 15-годишна възраст – удостоверение за посещаване на 
училище; 

- За студенти – уверение за посещаване на университет / известие съгласно 
Закона за стимулиране и финансиране на образованието на социално слаби; 

- За обучаващи се – договор за обучение / известие за получаване на помощи 
за професионално обучение; 

- За разведени или живеещи разделени – документи за раздялата, 
издръжката, разпределянето на родителските права и местопребиваването на 
децата; 

- При отпуск поради бременност и майчинство – документ за получаване на 
обезщетение за бременност и майчинство / продължителност за отпуска; 

- При наличието на разходи за обгрижване на децата – фактура и квитанции 
за извършени плащания. 
 
Ако имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас: 

Г-жа Валтер    Тел. 02331/207-3857    Заявления     A-D 

Г-н Кнопс    Тел. 02331/207-3462    Заявления      E-M 

Г-жа Клайн (пон – четв.)       Тел. 02331/207-266      Заявления     N-Z  

Г-жа Клайнемайер  Тел. 02331/207-2666       Посредничество жилища 

 


