
WILLKOMMENSSERVICE (ЦЕНТЪР ЗА 
УСЛУГИ ЗА ДОБРЕ ДОШЛИ)

FINANZAMT BREMEN 
(ФИНАНСОВА СЛУЖБА БРЕМЕН)

ИЗЯСНЯВАНЕ НА СТАТУТА 
НА ПРЕБИВАВАНЕ:

РЕГИСТРИРАНЕ ВЪВ 
ФИНАНСОВАТА СЛУЖБА:

Искате да работите самостоятелно 
в Бремен? Ние ще направим за Вас 
общ преглед на някои правила 
в Бремен и в Германия. 

„Мога ли да работя самостоятелно в Германия?“ 
Този въпрос е много важен.  Центърът за услуги за 
добре дошли в Бремен може да Ви помогне да 
проверите това. 

Вашето лице за контакт:
Manuel Kühn (Мануел Кюн)
Projektmanager Willkommensservice im 
Unternehmensservice Bremen / Мениджър проекти в 
Центъра за услуги за добре дошли в Службата за 
услуги за фирми в Бремен  
Телефон: 0421 163 399 477
manuel.kuehn@wfb-bremen.de
Hinter dem Schütting 8
28195 Bremen

„Какво трябва да имам предвид при данъците?“
Финансовата служба предлага помощ във връзка с 
данъците. Там Вие заявявате също и Вашия данъ-
чен номер, който Ви е необходим, ако искате да 
работите самостоятелно.

Вашите лица за контакт в Бремен:
Kai Uwe Rosenberg (Кай Уве Розенберг)
Телефон: 0421 361 95 364
Bernd Bätjer (Бернд Бетйер)
Телефон: 0421 361 95 365

Вашето лице за контакт в Бремен Север:
Josie Strobl (Йози Щробл)
Телефон: 0421 361 97 111

Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen
egb@fa-hb.Bremen.de

Данъчен консултант може да Ви помогне срещу 
заплащане.

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА В БРЕМЕН
ИСКАМ САМ/САМА ДА СЪМ СИ ШЕФ!

Koordinationsstelle Sprache (Координационно бюро Език) инициира и координира курсове по немски език за мигранти 
(за възрастни) в провинция Бремен: > familiennetz-bremen.de  |  > welcometobremen.de  |  > www.zsb-drk-bremen.de

Информация за самостоятелната работа: > welcometobremen.de

mailto:manuel.kuehn%40wfb-bremen.de?subject=
mailto:egb%40fa-hb.Bremen.de?subject=
https://familiennetz-bremen.de/veranstaltungen/koordinationsstelle-sprache-des-landes-bremen/%20
https://welcometobremen.de/angebot/angebotscat/deutschkurse/%20
https://www.zsb-drk-bremen.de/koordinationsstelle-sprache/%20
https://welcometobremen.de/angebot/angebotscat/selbststaendigkeit/


При болест всеки помага на всеки.
При болест или нараняване в Германия всеки получава 
лекарска помощ. Това струва пари. Затова този, който 
работи самостоятелно, дава част от печалбата си на 
здравната каса. Говорете с Вашата здравна каса и се 
регистрирайте като самостоятелно работещ/а. 
След това заедно с Вашата здравна каса ще бъде 
проверен Вашият осигурителен модел. 

www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/
Gruendungswissen/Versicherungen-Vorsorge/Kranken-
Pflegeversicherung/inhalt.html

„Нужна ли ми е регистрация на стопанската дейност?“
Всеки, който иска да извършва стопанска дейност, се 
нуждае от регистрация на стопанската дейност. Има 
различни начини да регистрирате стопанска дейност. 
Ние ще Ви покажем какви възможности имате:

Единно лице за контакт на провинция Бремен в 
Unternehmensservice Bremen (Служба за услуги за 
фирми Бремен)
Службата за услуги за фирми Бремен може да Ви 
помогне при регистрирането на стопанска дейност – 
също и на различни езици. Единното лице за контакт ще 
Ви помогне при регистрирането на стопанската дейност.

Вашето лице за контакт:
Agnes Knelangen (Агнес Кнеланген)
Телефон: 0421 163 399 475
agnes.knelangen@wfb-bremen.de
Hinter dem Schütting 8
28195 Bremen

Онлайн: https://gewerbeauskunft.bremen.de/navigaweb

Gewerbemeldestelle 
(Служба за регистриране на стопанска дейност)
Katharinenklosterhof 3
28195 Bremen
Телефон: 0421 361-88667
понед., вторник, четв. 8:00 - 12:00 
gewerbemeldestelle@wah.bremen.de

DAS STARTHAUS (ДАС ЩАРТХАУС)

Служителите от Щартхаус ще разговарят с Вас за 
Вашата идея да учредите стопанска дейност, ще Ви 
помогнат. Те познават още много хора, които могат 
да Ви помогнат при учредяването на Вашата стопан-
ска дейност в Бремен. Те ще Ви дадат също и ценни 
указания във връзка с Вашата идея и как тя може да 
бъде усъвършенствана. 

Domshof 14/15 | 28195 Bremen
Телефон: 0421 96 00 372 | info@starthaus-bremen.de

ЗАНАЯТЧИЙСКАТА КАМАРА Е 
НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЗАНАЯТЧИИ:

Всички занаятчии са членове на Занаятчийската 
камара и плащат пари. Затова Занаятчийската камара 
им помага.

Carsten Isensee (Карстен Изензее) 
Ansgaritorstr. 24 | 28195 Bremen
Телефон 0421 30500-309 | isensee.carsten@hwk-bremen.de 

ЗА ЖЕНИТЕ ИМА СДРУЖЕНИЕ FRAUEN 
IN ARBEIT UND WIRTSCHAFT 
(ЖЕНИТЕ В ТРУДА И ИКОНОМИКАТА):
Вие сте жена и искате да работите самостоятелно? 
Тогава служителките в сдружението Frauen in Arbeit 
und Wirtschaft с удоволствие ще Ви помогнат. Те ще 
разговарят с Вас за особеностите при учредяването на 
фирми от жени и за важните стъпки, за да работите 
успешно самостоятелно.

Susanne Bukta (Сузане Букта)
Knochenhauerstraße 20-25 | 28195 Bremen
Телефон: 0421 16937 16 | susanne.bukta@faw-bremen.de

ТЪРГОВСКАТА КАМАРА Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ 
НА ВСИЧКИ ДРУГИ ФИРМИ, КОИТО ИЗВЪРШ-
ВАТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ:
Регистрирате стопанска дейност? Служителите на 
Търговската камара ще Ви предложат подкрепа по 
много въпроси. Търговската камара помага напри-
мер при вноса на стоки от чужбина.

Piet de Boer (Пийт де Бур) 
Am Markt 13 | 28195 Bremen
Телефон: 0421 36 37 264 | 
deboer@handelskammer-bremen.de

(ИНИЦИАТИВА ЩАРТХАУС)
В Бремен ще получите подкрепа по пътя към са-
мостоятелната работа. Много служби имат различни 
предложения, които ще Ви помогнат по пътя. ВАШАТА ЗДРАВНА КАСА

СЛУЖБА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА 
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ БРЕМЕН 

РЕГИСТРИРАНЕ В ЗДРАВНАТА КАСА:

РЕГИСТРИРАНЕ 
НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ:

Koordinationsstelle Sprache (Координационно бюро Език) инициира и координира курсове по немски език за мигранти 
(за възрастни) в провинция Бремен: > familiennetz-bremen.de  |  > welcometobremen.de  |  > www.zsb-drk-bremen.de

Информация за самостоятелната работа: > welcometobremen.de

INITIATIVE
STARTHAUS
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