
УСЛУГА ЗА ПОСРЕЩАНЕ ДАНЪЧНА СЛУЖБА НА БРЕМЕРХАФЕН

УТОЧНЕТЕ СТАТУТА СИ 
НА ПРЕБИВАВАНЕ:

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ В 
ДАНЪЧНАТА СЛУЖБА:

Искате да станете самонаето лице в Бремерхафен?  
Представяме на Вашето внимание преглед на 

правилата за Бремерхафен и Германия. 

“Мога ли да стана самонаето лице в Германия?” 
Този въпрос е много важен. Услугата за посрещане 
за Бремен и Бремерхафен може да Ви помогне да 
отговорите на този въпрос. 

Вашето лице за контакт:
Manuel Kühn
Ръководител на проекта “Услуга за посрещане” 
към Дирекцията за търговски услуги в Бремен 
тел.: 0421 163 399 477
manuel.kuehn@wfb-bremen.de
Hinter dem Schütting 8
28195 Bremen

"На какво трябва да обърна внимание, когато 
плащам данъци?"
Данъчната служба предлага помощ във връзка с 
данъчното облагане. Там можете да 
кандидатствате и за данъчен номер, който ще 
Ви е необходим, ако станете самонаето лице.

Вашето лице за контакт в Бремерхафен:
Andreas Klingenberg
тел.: 0471 596 99 247 
andreas.klingenberg@finanzamtbremerhaven.bremen.de
Rickmerstraße 90
27568 Бремерхафен

Срещу заплащане можете да получите помощ от 
данъчен консултант.

САМОНАЕТО ЛИЦЕ В БРЕМЕРХАФЕН
ИСКАМ САМ/ САМА ДА СЪМ СИ ШЕФ!

Службата за езикова координация стартира и координира курсове по немски език за възрастни мигранти 
в провинция Бремен: > familiennetz-bremen.de  |  > welcometobremerhaven.de |  > www.zsb-drk-bremen.de 

Информация във връзка с дейност като самонаето лице:  > welcometobremerhaven.de 
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Всеки помага на останалите, когато са болни.
В Германия всеки получава помощ от лекар, когато 
е болен или наранен. Това струва пари.  
Затова, ако сте самонаето лице, давате част  
от печалбата си в здравноосигурителната каса. 
Обърнете се към Вашата здравноосигурителна 
каса и се регистрирайте като самонаето лице. 
Съвместно с Вашата здравноосигурителна каса 
се проверява и Вашият застрахователен модел. 

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

„Трябва ли ми търговска регистрация?“ 
Всяко лице, което иска да извършва търговска 
дейност, се нуждае от търговска регистрация. 
Съществуват различни начини за извършване на 
търговска регистрация. Ще Ви покажем какви 
възможности имате:

Служба за търговска регистрация:
Офис за работа с граждани Център 
(Bürgerbüro Mitte)
тел.: 0471 590 34 70
Am Alten Hafen 118 | 27568 Bremerhaven

Офис за работа с граждани Север (Bürgerbüro Nord)
тел.: 0471 590 34 70
Hinrich-Schmalfeldt-Straße 30 | 27576 Bremerhaven

Търговска регистрация онлайн: 
https://navigaweb.de/bremerhaven

Единно звено за контакт за провинция Бремен в 
Дирекцията за търговски услуги в Бремерхафен
Единното звено за контакт ще Ви окаже 
съдействие при търговската регистрация.

тел.: 0421 163 399 475
office@ea.bremen.de

ИНИЦИАТИВА STARTHAUS - БРЕМЕРХАФЕН

ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА 
В ПРОВИНЦИЯ БРЕМЕН (ARBEITSFÖRDERUNGS-
ZENTRUM IM LANDE BREMEN GMBH)
Erich-Koch-Weser-Platz 1 | 25768 Bremerhaven
Monica Kotte
тел.: 0471 983 99 13 | monica.kotte@afznet.de
Vivien Heinrich
тел.: 0471 983 99 75 | vivien.heinrich@afznet.de  
Lars Mickeleit
тел.: 0471 983 99 56 | lars.mickeleit@afznet.de 

ТЪРГОВСКА КАМАРА НА БРЕМЕН 
(HANDELSKAMMER BREMEN – IHK) 
ЗА БРЕМЕН И БРЕМЕРХАФЕН
Friedrich-Ebert-Straße 6 | 27570 Bremerhaven
тел.: 0471 924 600 | service@handelskammer-bremen.de

БРЕМЕРХАФЕН
ИНИЦИАТИВА STARTHAUS-

В Бремерхафен ще получите подкрепа  
за установяването Ви като самонаето лице. 
Много агенции предлагат широк спектър от 
услуги, с които ще Ви помогнат да 
реализирате Вашите планове. 

ВАШАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

СЛУЖБА ЗА ТЪРГОВСКА РЕГИСТРАЦИЯ 
НА БРЕМЕРХАФЕН 

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ В 
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНАТА КАСА:

РЕГИСТРИРАЙТЕ ПРОФЕСИЯТА СИ:

Службата за езикова координация стартира и координира курсове по немски език за възрастни мигранти 
в провинция Бремен: > familiennetz-bremen.de  |  > welcometobremerhaven.de |  > www.zsb-drk-bremen.de 

Информация във връзка с дейност като самонаето лице:  > welcometobremerhaven.de 

В Бремерхафен тримата партньори, Центърът за 
насърчаване на заетостта в провинция Бремен 
(Arbeitsförderungs-Zentrum im Lande Bremen GmbH) (afz), 
Дружеството за насърчаване на инвестициите и 
благоустройство в Бремерхафен (BIS Bremerhavener 
Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung 
GmbH) и Starthaus Бремен и Бремерхафен 
(подразделение на BAB) си сътрудничат под егидата 
на инициативата Starthaus - Бремерхафен и 
предоставят подкрепа по пътя към започване на 
дейност като самостоятелен предприемач.

Инициатива Starthaus - Бремерхафен  
(Starthaus Initiative Bremerhaven)
Uhlandstraße 25 | 27576 Bremerhaven
тел.: 0471 418 915 80 | info@starthaus-bremerhaven.de  
www.starthaus-bremerhaven.de

Barkhausenstraße 4 / 27568 Bremerhaven
timeport 3
тел.: 0471 972 49-0 | hwk-bremerhaven@hwk-bremen.de

ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА - БРЕМЕН  
(HANDWERKSKAMMER BREMEN) –  
ОБСЛУЖВАЩ ОФИС БРЕМЕРХАФЕН СЛУЖЕБЕН

https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Gruendungswissen/Versicherungen-Vorsorge/Kranken-Pflegeversicherung/inhalt.html%20
https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Gruendungswissen/Versicherungen-Vorsorge/Kranken-Pflegeversicherung/inhalt.html%20
https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Gruendungswissen/Versicherungen-Vorsorge/Kranken-Pflegeversicherung/inhalt.html%20
https://navigaweb.de/bremerhaven/
mailto:office%40ea.bremen.de?subject=
mailto:monica.kotte%40afznet.d?subject=
mailto:vivien.heinrich%40afznet.de?subject=
mailto:lars.mickeleit%40afznet.de?subject=
mailto:service%40handelskammer-bremen.de?subject=
https://familiennetz-bremen.de/veranstaltungen/koordinationsstelle-sprache-des-landes-bremen/%20
https://www.welcometobremerhaven.de
https://www.zsb-drk-bremen.de/koordinationsstelle-sprache/%20
https://www.welcometobremerhaven.de
mailto:%20info%40starthaus-bremerhaven.de?subject=
https://www.starthaus-bremen.de/de/page/bremerhaven/
mailto:hwk-bremerhaven%40hwk-bremen.de?subject=

