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1.	Колко	хора	наемат	жилище	
в	Берлин	и	колко	притежават	
собствен	дом?

През 2018 г. в Берлин са живели 3,7 милиона души са 
живели в около 2 милиона апартамента.

1,6 милиона от тях са апартаменти, отдавани под наем. 
Берлин е град на наематели. Наемателите плащат месечен 
наем, както и допълнителни експлоатационни разходи на 
тези, от които са наели жилището. 



Само 15 процента от хората в Берлин живеят в жилище, 
което е тяхна собственост.

Като цяло предлаганата жилищна площ е доста щедра – 
падат се средно около 40 квадратни метра на човек. Това 
означава, че някои хора живеят доста на тясно, а други 
разполагат с широка жилищна площ.



2.	Има	ли	правно	основание	за	
задължително	предоставяне	на	
жилище?

Жилището е основна човешка необходимост. Организацията 
на обединените нации е определила наемането на жилище 
като човешко право. Това човешко право не е уредено в 
германската конституция. Въпреки това, държавата трябва 
да подкрепи всички граждани в желанието им да имат 
подходящо жилище. В конституцията на Берлин правото на 
подходящо жилище е вписано като национална цел. За това 
право обаче не може да бъде предявен иск в съда.

„Всеки има право на подходящо жилище. Държавата 
насърчава създаването и поддържането 
на подходящи жилища, особено за хора 
с ниски доходи, както и оформянето 
на жилищен имот.”- Конституция на 
Берлин, член 28 (1).

§



3.	Какво	представляват	
строителните	дружества?

Големите строителни дружества участват в строителството, 
управлението или продажбата на апартаменти. Техният 
жилищен фонд често формира големи квартали. Правната 
им форма са напр. Акционерни дружества (AG) или 
дружества с ограничена отговорност (GmbH). Ако изградят 
свои собствени жилища, те също се наричат „строителни 
дружества“.

Някои жилищни компании, като капиталовите дружества, 
са ориентирани предимно към възвръщаемост на вложения 
капитал. Въпреки това, ако те принадлежат към една 
община, федерална провинция, църковно дружество или 
социална агенция, възвръщаемостта на инвестициите не е 
основна цел. Тяхната задача е да предложат жилищата на 
достъпни цени и да ги управляват професионално.



4.	Кои	са	частни	наемодатели?

По-голямата част от жилищния фонд в Берлин принадлежи 
на частни наемодатели. Това могат да бъдат големи 
жилищни компании или частни собственици. Големите 
частни жилищни компании често очакват висока 
възвръщаемост. Това важи в особено голяма степен за 
международни компании, които инвестират в жилища. 
Всъщност може да се окаже предимство да наемете жилище 
от „малък“ наемодател. Връзката често е по-неформална, 
защото те обикновено ценят добрите отношения с техните 
наематели.



5.	Какво	представляват	 
жилищните	сдружения?

Принципите на кооперативното жилищно строителство са 
лична отговорност, самоопределение и самоуправление. 
Самоуправлението означава, че избраните представители 
могат да защитят интересите на всички членове в 
събранието на пълномощниците. Повечето кооперации 
предоставят жилищата си само на техни членове. Ако искате 
да членувате в тях, трябва да закупите дял в имуществото. 
Цените за това са различни. Областните служби могат да 
покрият тези разходи за хора, които получават субсидии. 
В замяна на членството членовете получават правото да 
пребивават и ползват услугите, предлагани в тези жилища.



6.	Какъв	е	делът	на	жилищата	
под	наем	в	Берлин,	собственост	
строителни	дружества	и	жилищни	
сдружения?

В Берлин има шест общински жилищни компании. Те се 
наричат degewo, GESOBAU, Gewobag, HOWOGE, STADT UND 
LAND и WBM. Те се числят към провинция Берлин. През 
2018 г. те са управлявали общо над 300 000 жилища. Това 
означава, че всеки шести апартамент в Берлин е тяхна 

собственост.

Тук можете да намерите обща информация:   
https://inberlinwohnen.de/
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https://inberlinwohnen.de/


В Берлин има и над 80 жилищни сдружения. Те притежават 
около 200 000 апартамента. Това са 12 процента от всички 
апартаменти, отдавани под наем в Берлин. Има малки 
кооперации на наематели, които управляват една или няколко 
къщи. А има и големи традиционни жилищни сдружения в 
Берлин, които притежават няколко хиляди апартамента.

Тук можете да намерите обща информация:  
https://www.berlin.de/special/immobilien-und- 
wohnen/adressen/wohnungsbaugenossenschaft/
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https://www.berlin.de/special/immobilien-und-wohnen/adressen/wohnungsbaugenossenschaft/
https://www.berlin.de/special/immobilien-und-wohnen/adressen/wohnungsbaugenossenschaft/


7.	Какво	е	индекс	на	 
наемите	–	Mietspiegel?	

Индексът на наем в Берлин помага да се провери допус-
тимия размер на наема в зависимост от големината на 
апартамента, оборудването и местоположението в града. 
Индексът на наемите се създава от сдруженията на наема-
телите и наемодателите в сътрудничество със Сената. Той се 
преразглежда и се публикува на всеки две години.

Наемодателите могат да оправдаят увеличението на наеми-
те с индекса на наемите. Но в същото време наемателите 
могат да проверяват увеличението на наемите с помощта на 
същия този индекс. Той предоставя информация за опреде-
лянето на  местния сравнителен наем.

Тук можете да намерите информация за 
индекса на наемите в Берлин (в центъра за 
запитвания): http://www.stadtentwicklung. 
berlin.de/wohnen/mietspiegel/

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/


8.	Как	се	движат	наемите	в	Берлин	
през	последните	години?

Наемите в Берлин се покачват стремглаво от няколко 
години. Това се отнася до голяма степен за нови наеми. 
Наемите в старите сгради са най-засегнати. Но наемите за 
много малките и много големите апартаменти също са се 
повишили драстично.

Малките жилищни площи и нарастващите наеми не са 
заплаха само за хората с ниски доходи. За хората със средни 
доходи също става много трудно да намерят жилище 
на достъпни цени. Нарастващите наеми затрудняват 
намирането на жилище особено за хората от чужд 
произход, младите семейства, многодетните семейства, 
възрастните хора, бездомниците, хората със зависимости, 
тези, освободени от затвора и хората с дългове.



9.	Какъв	процент	от	нетния	доход	
не	трябва	да	надвишават	 
наема	и	комунални	услуги?

Обединенията на наемателите и социалните асоциации 
казват, че общите жилищно-битови разходи не трябва да 
бъдат повече от една трета от нетния доход (доход след 
приспадане на осигурителните вноски и данъците). Ако те 
са по-високи, твърде малка част от дохода остава за други 
разходи.

Трудно е да се намери достъпно жилище, особено с по-
ниски доходи. Поради това човек има право на добавка за 
комунално-битови разноски или парична помощ за наем 
като основна гаранция. (Вижте въпроси относно Wohngeld-
Grundsicherung 17 и 18)





10.	Каква	е	регулацията	в	случаи	
на	хора	в	затруднено	положение	в	
общинските	жилищни	дружества	–	
Härtefallregelung?

Ако наемът е по-висок от една трета от нетния доход на 
домакинството, към общинското жилищно дружество 
може да се заведе дело за признаване на затруднено 
положение. Това означава, че засегнатите домакинства 
могат да кандидатстват пред общинското жилищно 
дружество за намаляване на наема. Предпоставка за 
признаване на случай на затруднено положение обаче е да 
не се надвишават определени граници на доходите.  Ето 
защо, всички членове на домакинството трябва да докажат 
доходите си пред жилищното дружество. Това се отнася и 
за деца, роднини и извънбрачни партньори, които живеят в 
домакинството. Размерът на апартамента също играе важна 



роля в признаването на всеки отделен случай за затруднено 
положение (Härtefallregelung).

Условията, при които градските жилищни компании трябва 
да приемат даден случай на затруднено положение, са 
регламентирани в споразумение за сътрудничество между 
Сенатската администрация за градско 
развитие и жилищно строителство 
и жилищната компания. Такава 
наредба за частните собственици 
не съществува.



11.	Кои	закони	са	важни	за	
жилищата	под	наем?

Наемното право е сложно. Обединенията на наемателите, а 
също и областните и социалните центровете за консултации 
предлагат информация и насоки. Всеки, който има проблеми 
с наемодателя или не е сигурен дали документите за 
жилището са разбрани правилно, трябва да се свърже с тях. 
Неспазването на изискванията за документите и поканите 
може да доведе до загуба на жилището. Най-важните

разпоредби за наемане на жилище се съдържат в 
гражданския кодекс (Bürgerliches Gesetzbuch) на Германия 
в параграфи 535 до 577 а. За жилищните кооперации, има 
някои специални разпоредби, които се съдържат в Закона за 
сдруженията и устава на сдруженията.

1 2 3 4 5 6 7



Тези закони съдържат най-важните права и задължения, 
които регулират живота на наемателите. Други закони, които 
са важни за живот под наем, са:

• „Закон за премахване на злоупотребите в жилищата“ 
(Wohnungsaufsichtsgesetz). Този закон важи, ако жилището 
има сериозни дефекти.

• „Закон за жилищното настаняване в Берлин“ (Berliner 
Wohnraumgesetz) и „Закон за наемане на жилища в 
Берлин“ (Berliner Wohnraumversocrgungsgesetz). Тези закони 
съдържат разпоредбите относно социалните жилища в 
провинция Берлин.

За хората, които получават субсидии, са важни разпоредби-
те за прилагане отпускането на обезщетения в съответствие 
с книга II и книга XII от Социалния кодекс. Те регламентират, 
например, колко голямо може да бъде едно жилище и 
колко може да струва, ако получавате социална помощ за 
жилище от областните служби или 
центровете за работа 

1 2 3 4 5 6 7



12.	Какво	влияние	оказват	Сенатът	
и	областните	управи	върху	
създаването	на	достъпни	жилища?	

Вече почти 10 години търсенето на достъпни жилища в 
Берлин е по-голямо от предлагането на такива. Сенатът 
се опитва да увеличи предлагането и да укрепи правата 
на наемателите. Бързото изграждане на евтини жилища 
се нуждае от съвместни усилия:  Сенатът и провинциите 
предоставят земя и кредити с изгодни условия. Градските 
и частните жилищни компании планират и строят къщи 
и нови градски части. Мнението на гражданите все по-
често бива търсено както и предложенията им за добър 
живот в Берлин. Понякога правото на „първи 
купувач”(Vorkaufsrecht) помага на провинциите 
да осигурят жилища на достъпни цени.



13.	Какво	означава	законовото	
право	на	„първи	купувач”?

Повишаването на цените на жилищния пазар увеличава 
риска от спекулации. Имотите могат да се превърнат в 
обикновени стоки. Много от наемателите са застрашени 
от прекратяване на договора за наем при продажбата 
на недвижимо имущество. За да се запази социалният 
състав на първоначално заселените жители, провинциите 
могат да се възползват от правото на „първи купувач” в 
определени райони. Ако го направят, те ще приемат имотите 
чрез градска жилищна компания. Но това може да стане, 

единствено ако първите заинтересовани 
купувачи не се ангажират със социални 
задължения за защита правата на наемателя.



14.	Какво	е	защитен	пазарен	
сегмент	(geschütztes	Marktsegment)?

Защитеният пазарен сегмент (geschütztes Marktsegment) е 
създаден от Сената, за да се осигури жилище в случай на 
извънредни жилищни ситуации. За тази цел беше сключено 
споразумение за сътрудничество между Федералната служба 
по здравеопазване  и социални въпроси, провинциите и 
най-вече между градските жилищни компании. През 2018 г. 
1350 жилища бяха включени в защитения пазарен сегмент. 
Конкуренцията за тези апартаменти е огромна. Независимо 
от това, защитеният пазарен сегмент помага на много хора, 
нуждаещи се от жилище, да наемат апартамент.

Договорът също така регулира кой отговаря на условията 
за защитения пазарен сегмент. Той определя как изглежда 
достъпът до такова жилище. Правото ползване на защитения 
пазарен сегмент се регулира от „социално-образователната 
прогноза“, изготвена от Службата за социално



жилищно подпомагане. Службата трябва да потвърди, че 
лицето, което кандидатства за жилището, е в състояние 
да води независим живот и да го стопанисва въпреки 
проблемното си положение.

Няма определено правно основание за включване в 
защитения пазарен сегмент. Повече информация за това 

можете да намерите тук: 
https://www.berlin.de/lageso/soziales/
geschuetztes-marktsegment/

https://www.berlin.de/lageso/soziales/geschuetztes-marktsegment/
https://www.berlin.de/lageso/soziales/geschuetztes-marktsegment/


15.	Какво	означава	опазване	на	
социалната	среда	(Milieuschutz)?	

Опазването на социалната среда е инструмент за 
предотвратяване на потискането и спекулациите. Той се 
използва за определяне на рамката за модернизиране 
на жизненото пространство. Той също така служи за 
поддържане на наемите на модернизирана жилищна площ 
и доплащанията за модернизация в определени граници.

Опазването на социалната среда е предвидено в раздел 172, 
ал.1, № 2 от Строителния кодекс. Той дефинира правилата 
за кварталите, където жилищните проблеми са особено 
тежки. По този начин се защитава социалната структура 
на населението, живеещо в една обща част на града. От 
защитата на социалната среда обаче не могат да се извлекат 
индивидуални правни претенции за наематели.



16.	Какво	е	спирачка	на	наемните	
цени	(Mietpreisbremse)?	

В миналото наемите можеха да бъдат леко увеличавани. 
При отдаване под наем на вече съществуващи жилища, спи-
рачката за наемната цена трябва да ограничи увеличението 
на наема до 10 процента над местния съпоставим наем. 
Това обаче не се отнася за нови сгради и при първоначално 
отдаване под наем след основен ремонт. По принцип е в 
сила правилото, че спирачката за наема може да се въведе, 
само ако наемателите потърсят правата си. Всеки, който 
смята, че наемът е твърде висок, трябва да представи в пис-
мен вид доводите си на наемодателя. За да направите това, 
трябва да го информирате за допустимия наем. След това 
наемодателят е длъжен да се обоснове или да  коригира 
наема. В противен случай можете да подадете иск в съда. 

Повече информация можете да намерите на: 
https://mieterschutz.bund.de/ Наемната спирач-
ка досега не се използва достатъчно.

https://mieterschutz.bund.de/


17.	Какво	е	удостоверение	за	право	на	
жилище	(Wohnberechtigungsschein)	и	
кой	го	получава?

Удостоверението за право на жилище (Wohnberechtigungs-
schein WBS) потвърждава, че имате ниски доходи. Това е 
официално удостоверение, с помощта на което наемателят 
може да докаже, че има право да се нанесе   в жилище, 
субсидирано с публични средства. (социално жилище). 
Право на удостоверение за предоставяне на жилище имат 
домакинствата, чиито сумирани доходи не надвишават 
съответната подоходна граница. 

Информация за ограниченията на доходите, 
определени от Сената, можете да получите от 
жилищните власти и тук в интернет:

www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/
mieterfibel/de/mf_wbs.shtml

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mieterfibel/de/mf_wbs.shtml
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mieterfibel/de/mf_wbs.shtml


18.	Какво	е	добавка	за	 
битови	разходи	(Wohngeld)	 
и	кой	може	да	я	получи?		

СХората, получаващи ниски доходи, може да имат право 
на помощи за жилище. Помощите за жилище не трябва 
да се връщат обратно. Това, кой да получи такива помощи 
и в какъв размер, се определя с помощта на формула. Тя 
взима предвид броя на живущите в домакинството, техните 
приходи, известен брой освободени от данъци взимания 
и брутната цена на студения наем (без режийни). Повече 
информация както и калкулатор за изчисляването на помо-

щите за жилище ще намерите тук: http://www.
stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohngeld/
diwo.shtml. Хора, получаващи трансферни 
помощи (Transferleistungen) няма право на 

помощи за жилище. Тук законовите разпоредби определят 
помощите за жилище като част от трансферните помощи.



19.	Колко	жилища	има	в	Берлин,	за	
които	се	изисква	удостоверение	за	
право	на	предоставяне	на	жилище?

В Берлин има около 100 000 жилища, наемът на които 
се намалява чрез публични субсидии. Те се наричат още 
социални жилища. За да ги наемете, почти винаги се 
изисква удостоверение за право на предоставяне на жилище 
(WBS). Такива жилища могат да бъдат наети без WBS 
само в специални случаи. Тези жилища трябва да бъдат 
предоставени от компетентната окръжна служба в Берлин.

Изграждането на нови социални жилища се субсидира 
отново от 2014 г. Въпреки това в Берлин все още няма 
достатъчно такива жилища.



20.	Какво	е	„дискриминация	на	
жилищния	пазар“?

Дискриминация на жилищния пазар означава поставяне 
на хората в неравностойно положение при търсенето 
на жилище, при достъпа или ползването на жилище. 
Дискриминация се извършва, наред с други неща, въз основа 
на приписването на характеристики, които са признати като 
характеристики на дискриминацията в Закона за общото 
равно третиране (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz AGG). 
В сектора на жилищното строителство, това се случва както 
чрез дискриминация при разпределянето на жилищата, така 
и чрез необосновани повишения на наемите само за някои 
наематели. Такива случаи има и при квартални конфликти 
и оказва влияние на засегнатите като пречка за участие в 
осигуряването на жилища. Хората, които живеят в собствени 
имоти, също са засегнати.  



21.	Кой	е	жертва	на	дискриминация	
и	защо?

По принцип дискриминацията може да засегне всеки! 
На жилищния пазар тя най-често засяга мигрантите с 
чуждестранен произход. Също така засяга самотните 
родители и големите семейства с ниски доходи, възрастните 
хора (особено възрастните жени), хомосексуалните мъже и 
жени и транссексуалните хора. Хората в особено социално 
положение, като младежи в неравностойно положение, хора 
с психични заболявания, хора с увреждания, освободени от 
затвора и бездомни, също изпитват дискриминация.

Понастоящем в Берлин има нужда от спешни действия, 
по-специално поради липсата на жилища. Тази остра липса 
засилва конкуренцията между хора със средни и ниски 
доходи за достъпни жилища. 



!!!






22.	Как	може	да	се	защитим	от	
дискриминация?

Важно е засегнатите да знаят правата си и да знаят какво 
могат да направят в случай на дискриминация. Всеки, който 
вярва, че е в неравностойно положение, трябва да събере 
доказателства и определено да потърси помощ. Специални 
съвети и подкрепа в случай на дискриминация на жилищния 
пазар се предлагат безплатно и в услуга на наемателите 
от „Fair mieten – Fair wohnen“. Това е специализиран 

център в Берлин срещу дискриминация на 
жилищния пазар (Berliner Fachstelle gegen 
Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt 
www.fairmieten-fairwohnen.de. Той също 

така предлага съвети за засегнатите и 
информационни листовки на много езици.

22. Wie kann man sich vor 

Diskriminierung schützen? 

sie im Falle einer Diskriminierung tun können. Wer annimmt, 

benachteiligt zu werden, sollte Indizien dafür sammeln und 

sich auf jeden Fall beraten lassen. Eine spezielle Beratung und

Unterstützung bei Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt 

bietet kostenlos und parteiisch „Fair mieten – Fair wohnen“ an

   Das ist die Berliner Fachstelle gegen 

   Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt 

   (www.fairmieten-fairwohnen.de

   

   in vielen Sprachen an.

http://www.fairmieten-fairwohnen.de


23.	С	какво	се	занимава	центърът	
„Fair	mieten	–	Fair	wohnen“?

Целта на специализирания център „Fair mieten – Fair wohnen“ 
е да подкрепя недискриминационни практики за наемане 
на жилища в Берлин чрез стратегия и работа в мрежа. 
Дискриминацията трябва да бъде преодоляна в диалог с 
политиците, администрацията, предоставящите 

жилища и засегнатите. Специализираният център изисква 
неговите партньори в диалога да приемат перспективата на 
засегнатите и да са готови да посредничат.

Това може да насърчи засегнатите да действат. Важна 
основа за работата на „Fair mieten – Fair wohnen“ е общият 
закон за равно третиране.



24.	Какво	можете	да	направите	в	
случай	на	дискриминация?

Ако се чувствате дискриминирани, трябва да се опитате да 
останете спокойни, дори когато гневът е оправдан. Важно 
е да не позволявате да бъдете провокирани. Осигурете си 
доказателства. Обърнете се към свидетели. Напишете какво 
си спомняте. И тогава се обърнете към консултативен център.

В зависимост от вида на жалбата и случая на дискримина-
цията тези центрове имат различни възможности за намеса. 
В координация с такъв център или със заинтересованото 
лице консултативните центрове могат да формулират жалба 
за дискриминация и да призоват отговорните да вземат 
отношение по въпроса. Работата с обществото също може да 
помогне за коригиране на решенията на наемодателите.

Когато жалбите не дават резултат, засегнатите имат 
възможност да заведат иск за компенсация или 
обезщетение за вреди. 



ВНИМАНИЕ! ПРЕКЛУЗИВЕН СРОК

За да можете да преследвате иска си законно, на 
извършителя трябва да е предявена подробна частна жалба 
за дискриминация в рамките на два месеца от инцидента 
(т.нар. преклузивен срок) и тя трябва да се позовава на 
Закона за равно общо третиране. След това има тригодишен 
срок за подаване на иск до съда.

Можете да намерите образец на жалбата, 
предоставен от Агенцията за борба с 
дискриминацията тук: 
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/
DE/Beratung/Handbuch/Anhang/
Musterschreiben/Musterschreiben_node.html

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Beratung/Handbuch/Anhang/Musterschreiben/Musterschreiben_node.html
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Beratung/Handbuch/Anhang/Musterschreiben/Musterschreiben_node.html
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Beratung/Handbuch/Anhang/Musterschreiben/Musterschreiben_node.html


25.	Как	AGG	(Законът	за	
равноправие)	защитава	от	
дискриминация	на	жилищния	
пазар?

Законът за равноправие (AGG) насърчава равното третиране 
на всички в ежедневието, на работното място и по въпросите 
на жилищното настаняване. Не се допуска пряка 

дискриминация или поставяне в неравностойно положение  
заради етнически произход, пол, религия или убеждения,      
заради увреждане, възраст или сексуална идентичност. 
Няколко изключения могат да бъдат толерирани, ако те се 
базират на отделно правно основание. По този начин AGG 
позволява различно третиране по отношение на създаването 
и поддържането на социално стабилни структури от 
обитателите на жилища, както и балансирани икономически, 
социални и културни условия. Въпреки това, инициативите 



за борба с дискриминацията поставят под въпрос тези 
изключения, защото те често се тълкуват погрешно. 

В случай на нарушение на закона, засегнатите имат право 
да подадат иск за прекратяване неравното третиране или 
за финансово обезщетение за вреди. Законът не гарантира 
правото на иск за отпускане на жилищна площ.

AGG не обхваща случаите на дискриминация, основана 
на социалния статус. Често срещана на жилищния пазар 
е и езиковата дискриминация, която също така не е 
обхваната пряко от закона. В резултат на това тези случаи 
на дискриминация досега трудно можеха да бъдат 
преследвани.



26.	Каква	защита	предлага	съветът	
на	наемателите?

Всички наемателски организации предлагат на своите 
членове помощ по въпроси относно наемното право и 
дискриминацията. Съветът на наемателите предлага: 
Кореспонденция с наемодатели, защита на наемателите 
в съдебни производства, информация за наемното право 
и жилищната политика. Организациите на наемателите 
помагат за съвместното налагане на интересите в политиката 
за жилищата и наемите. Те предпазват от ощетяване 
при прилагане на наемното право и договорите за наем 
и предоставят информация за развитието на жилищния 
пазар в Берлин. Информация за големите наемателски 

организации в Берлин, в които, за да получите 
съвет, трябва да имате членство, можете да 
намерите например тук:  
https://www.berliner-mieterverein.de/
wir-ueber-uns/beratungszentren.htm

https://www.berliner-mieterverein.de/wir-ueber-uns/beratungszentren.htm
https://www.berliner-mieterverein.de/wir-ueber-uns/beratungszentren.htm


https://www.bmgev.de/beratung/
beratungsstellen.html

Всички районни офиси също ще предлагат 
безплатни съвети за наематели от 2018/2019 
г. Потребителският център в Берлин предлага 
безплатни съвети относно дълговете за енергия:  
https://www.verbraucherzentrale-berlin.de/
energie/energieschuldenberatung-25165

Често във конкретния жилищен район има и 
безплатни съвети, например от ръководството на квартала 
(https://www.quartiersmanagement-berlin.de/quartiere.html), 
в областните центрове или при инициативите за жилищната 

политика в Фридрихсхайн-Кройцберг и 
Нойкьолн.

https://www.bmgev.de/beratung/beratungsstellen.html
https://www.bmgev.de/beratung/beratungsstellen.html
https://www.verbraucherzentrale-berlin.de/energie/energieschuldenberatung-25165
https://www.verbraucherzentrale-berlin.de/energie/energieschuldenberatung-25165
https://www.quartiersmanagement-berlin.de/quartiere.html


27.	Кой	подкрепя	бежанците	при	
намирането	на	жилище	под	наем?	

Информация за търсене на жилище се предлага от Центъра 
Добре Дошли в Берлин (Willkommenszentrum Berlin). Може 
да го посетите лично (Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin) 
или онлайн. Тук ще откриете информация за различни 

инициативи:  
https://www.berlin.de/willkommenszentrum/
wohnen/wohnungssuche/  
 

Центърът си сътрудничи с мрежата „Търсене на жилище“ 
(„Netzwerk Wohnungssuche“) и със Съвета за бежанци. 
Центърът провежда информационни събрания за 
подкрепящи ги. Някои общини финансират проекти, които 
помагат на бежанци в търсенето на жилища, или пък са 
отворили служби в администрацията си, които изпълняват 
тази цел. Службата за Бежанци (LAF) също предлага помощ 
при търсене на жилище (информация за LAF вж брой 28).



28.	Как	помага	LAF	(Държавна	
служба	по	въпросите	за	бежанците)	
при	намирането	на	квартира?

Държавната служба по въпросите за бежанците (LAF) 
е основана през август 2016 г. Тя се занимава с всички 
задачи, свързани с грижите, подкрепата и настаняването 
на бежанците. Нейният център за услуги предоставя 
информация  за местата за настаняване и за търсенето на 
жилище. За бежанците, които все още не са подкрепени от 
центровете за намиране на работа, тя покрива разходите за 
жилище. Основание за това е „Общо одобрение за наемане 
на жилище” чрез LAF.

Някои от жилищата, за които посредничи LAF, идват 
от група общински жилищни компании. Те 
предоставят определен контингент от свободни 
жилища на разположение за бежанците.



29.	Какво	е	„Модулно	 
настаняване	за	бежанци“?

Модулните места за настаняване на бежанци (Modulare 
Unterkünfte für Flüchtlinge MUFs) са домове или жилищни 
сгради, които, благодарение на своята проста конструкция, 
са били завършени в един много кратък период от време. 
Всички те имат сходни строителни планове. Няколко човека 
или семейства споделят баня, кухня и общи помещения. 
Всяко място за настаняване се управлява от един 
представител и разполага с около 450 места. Бежанците 
трябва да живеят тук само временно, докато не намерят 
собствено жилище. За да укрепи общността в квартала в 
близост до големи убежища за бежанци, Сенатът стартира 

програмата „Берлин развива нови квартали“ 
(Berlin Entwickelt Neue Nachbarschaften – BENN). 
Информация за BENN можете да намерите тук:  
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/
staedtebau/foerderprogramme/benn/

https://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/benn/
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/benn/
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