
Школи, които предлагат интеграционни 
курсове в Манхайм 

 
Berufsfortbildungswerk 
(Организация за професионално усъвършенстване) 
Frau Christmann (г-жа Кристман): 
Тел.: 0621 / 12 09 30 

e-mail: mannheim@bfw.de 
68159 Mannheim, D 7, 2 
Приемно време: понед.–пет. 08.00–16.45 ч 

 
Büro für Aus– und Weiterbildung 
(Бюро за обучение и повишаване на квалификацията) 
Frau Fackelmann (г-жа Факелман):  
Тел.: 0621 / 2 52 44 
e-mail: info@bfaw.de 
68161 Mannheim, N 7, 10 
Приемно време: понед.–пет. 08.00–13.45 ч 

 
Caritasverband Mannheim Kath. Familien-
bildungsstätte  
(Благотворително сдружение Манхайм  
Кат. семейно-образователна 
организация) 
Frau Kirse (г-жа Кирзе): 
Тел.: 0621 / 15 56 33 
e-mail: fbs@caritas-mannheim.de 
68159 Mannheim, F 2, 6 
Приемно време: понед.–пет. 09.00–16.00 ч 
 
Donner & Partner GmbH 
(Донер & партньори ООД) 
Frau Seidenglanz / Frau Sirma 
(г-жа Зайденгланц / г-жа Сирма) 
Тел.: 0621 / 1815210 

e-mail: info.ma@donner-partner.de 
Приемно време: понед.–пет. 08:30–16:30 ч 

 
Goethe-Institut Mannheim 
(Гьоте-институт Манхайм) 
Frau Schneider / Frau Waag  
(г-жа Шнайдер / г-жа Ваг) 
Тел.: 0621 / 8 33 85-0 
e-mail: integrationskurs@goethe.de 
68163 Mannheim, Neckarauer Str. 194 
Приемно време: понед.–четв. 09.00–16.00 ч и  
петък 09.00–13.00 ч 

 
Internationaler Bund 
(ИБ Интернационален Съюз) 
Herr Eibad (г-н Айбад):  
Тел.: 0621 / 81 98-169 
e-mail: jmd-mannheim@internationaler-bund.de 
68163 Mannheim, Neckarauer Str. 106-116 
Приемно време: понед. – четв. 14.00 – 16.00 ч 

 
Mannheimer Abendakademie 
(Вечерна академия Манхайм) 
Herr Ludwig / Frau Schoppa:  
(г-н Лудвиг / г-жа Шопа): 
Тел.: 0621 / 10 76-166 

e-mail: deutsch@abendakademie-mannheim.de 

68161 Mannheim, U 1, 16-19 
Приемно време: понед.–четв. 09.30–12.30 ч 

   понед., вт., четв. 14.00–16.00 ч 

 
USS impuls gGmbH 

(УСС импулс общополезно ООД 

Frau Doll (г-жа Дол) 
Тел.: 0800 / 2483864 
e-mail: deutsch@uss.de 
68163 Mannheim, Fabrikstationsstr.45 
Приемно време: понед.–пет. 08:00–16:00 ч 
Приемно време: понед.–пет. 08:30–16:30 ч 
 

Използвайте предложенията за курсове! 
Попитайте в езиковите школи за курсове в различните квартали на Манхайм. 
Освен общия интеграционен курс има специални интеграционни курсове за различни 
участници, като например интеграционни курсове за младежи, за жени, ограмотителни 
курсове и специални курсове за подпомагане. 
Изучаването на немския език ще улесни Вашия живот в Германия и ще Ви разкрие нови 
възможности. Родителите, които говорят немски език, могат по-добре да подкрепят децата 
си.  
Езикът е ключ към успешната интеграция. 
Посетете интеграционен курс – струва си за Вас и за Вашето семейство! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulgarisch 

Изучаване на немски 
език в интеграционен 
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1. Новопристигнали 

Пълнолетни, новопристигнали от 
чужбина в Германия, които искат да 
живеят тук постоянно и които все още 
не владеят немски език, имат право на 
място в курс или могат да бъдат 

задължени да посещават курс. 

2. Мигранти, които вече живеят в 

Германия 

Ако живеете в Германия от известно 
време, можете да подадете писмена 
молба за участие в курс във Федералната 
служба за миграция и бежанци. 
Формуляри за заявления ще получите 
например в езиковите школи или на 
www.bamf.de. 

След като получите разрешението за 
достъп до курс, с него можете да се 
запишете за интеграционен курс. При 
записването за курс, езиковата школа 
проверява заедно с Вас какъв тип курс е 
подходящ за Вас (виж схемата). 

3. Чужденци от ЕС и други 

Късни изселници, дългогодишно 
пребиваващи, хора с право на убежище, 
такива, които вече живеят тук, както и 
граждани от държави членки на 
Европейския съюз и германци с 
миграционни корени могат да вземат 
участие в интеграционен курс. За целта 
трябва да има свободни места, тъй като по 
начало нямате осигурено право на 
място. 

В Манхайм има различни школи, които 
предлагат интеграционни курсове. 
Списък на тези школи с адреси ще 
намерите на обратната страна на тази 
брошура. 

При всички школи важат едни и същи 
условия за участие: 

 
 Таксата, която Вие дължите е 1,20 € 

на човек и на учебен час. 

Учебниците струват допълнително. 

Участието в заключителния 

тест е безплатно. 
 
  Хора, които получават помощи 

(например помощи за покриване на 
неама, социални помощи или 
плащания за кандидати за 
убежище) могат да поискат в 
заявлението за разрешение да 
бъдат освободени от разходи. 

 
 Ако сте освободени от разходи, 

пътните разходи също могат да Ви 

бъдат възстановени. 

 

Изпратете Вашето писмено заявление 
на:  
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Zeppelinstraße 2 
76185 Karlsruhe 

 
Помощ за подаване на заявлението 
ще получите в езиковите школи. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*В ориентировъчния курс ще се запознаеате с 
правния ред в Германия, с историята, културата 
и обществото. 

 

Молба за участие в 
интеграционнен курс 

Молбата се подава във Федералната служба за 

миграция и бежанци. 

Записване в езикова 
школа 

Записването става с разрешението за достъп 
до курс. Правилният вид курс за Вас се 

установява с теста за определяне на нивото. 

Общ интеграционен курс  
(600 часа езиков курс и 60 часа 

ориентировъчен курс*. При необходимост 
допълнителни 300 часа) или специален 

курс . 

Заключителен тест 

КОЙ МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ?  КОЛКО СТРУВА ИНТЕГРАЦИОННИЯТ 

КУРС? 

ПРЕГЛЕД НА СТЪПКИТЕ  

Правно предимство: 
Скъсяване на срока за даване на немско 

гражданство, ако бъде постигната диплома B1 
(непрекъснато пребиваване в Германия от 8 на 7 

години)  

http://www.bamf.de/

