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1.  ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК  
   С  ИНТЕГРАЦИОНЕН КУРС  

 
Като гражданин на ЕС нямате право на участие в интеграционен курс 
и обикновено трябва сами да финансирате обучението си по немски 
език. Въпреки това Федералната служба за миграция и бежанци 
(BAMF) може да допусне Вас и членовете на Вашето семейство до ин-
теграционен курс, ако Вие и членовете на Вашето семейство все още 
не говорите достатъчно добре немски език, не сте посещавали интег-
рационен курс и има свободни места в курса.    
 
Интеграционният курс се състои от езиков курс и ориентационен курс, 
в който се преподават знания за правната система, историята и култу-
рата на Германия. Държавата поема половината от разходите за обу-
чение. Трябва сами да покриете разходите за курса. 
 
 
 

2.  ПРОФЕСИОНАЛНИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ   

 
Ако вече сте достигнали езиково ниво В1, можете да се включите в 
професионални езикови курсове.   
 
При следните условия може да имате право да участвате в професио-
нален езиков курс:   
Ако  
•  сте регистриран в Агенцията по заетостта като търсещ обучение,  
   търсещ работа или безработен, или участвате в мерки за  
   предпрофесионално обучение или подпомагано обучение, или  
• получавате обезщетение за безработица II, или  
• трябва да достигнете определено ниво на владеене на езика, за да  
   придружите признаването на чуждестранна професионална  
   квалификация или за достъп до професия, или ако  
• сте стажант/обучаем. 
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В тази глава  
ще научите какви 

са възможностите за изуча-
ване на немски език, които 

имате като гражданин на 
Съюза, и какви алтернативни 

възможности имате - от интег-
рационни курсове до езикови 
курсове в центъра за обуче-

ние на възрастни.   
 

В края на главата ще наме-
рите и консултантските цен-

трове и контактите, към които 
можете да се обърнете в Сак-

сония-Анхалт.

https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/DeutschBeruf/deutsch-beruf-node.html
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Aus-und-Weiterbildung/Ausbildungsfoerderung/Leistungen-zur-Ausbildungsfoerderung/leistungen-zur-ausbildungsfoerderung.html
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Aus-und-Weiterbildung/Ausbildungsfoerderung/Leistungen-zur-Ausbildungsfoerderung/leistungen-zur-ausbildungsfoerderung.html
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Aus-und-Weiterbildung/Ausbildungsfoerderung/Leistungen-zur-Ausbildungsfoerderung/leistungen-zur-ausbildungsfoerderung.html


3.  ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК В ЧУЖБИНА  

 
Един от начините за изучаване на немски език преди да пристигнете в 
Германия е Гьоте-институт, който е представен в много страни. Той по-
пуляризира познаването на немския език в чужбина и насърчава меж-
дународното културно сътрудничество.  По този начин можете да се 
възползвате от възможността да завършите един от многото езикови 
курсове на нива A1-C2 в родната си страна. 
 
 

4.  КУРСОВЕ ПО ЧУЖ Д ЕЗИК, ПРЕДЛАГАНИ ОТ  
    VO L KS H O C H S C H U L E   

 
В допълнение към многобройните онлайн езикови курсове, една от 
възможностите за изучаване на чужди езици (европейски езици, нем-
ски като чужд език) са езиковите курсове, предлагани от местните цен-
трове за обучение на възрастни. Езиковите курсове по немски език за 
чужденци / немски като втори език са част от редовната програма на 
образователните центрове за възрастни на много места. В по-голе-
мите градове често се намират езикови курсове по български, полски, 
румънски, унгарски и т.н. Ако е необходимо, може да се наложи да по-
търсите търсения езиков курс и в близост до местоживеенето си. Ези-
ковите курсове в центровете за обучение на възрастни (Volkshochsc-
hulen) са платени, но често са по-евтини в сравнение с други достав-
чици на езиково обучение.  
Държавната асоциация на центровете за обучение на възрастни (Lan-
desverband der Volkshochschulen) предлага преглед на центровете за 
обучение на възрастни в Саксония-Анхалт с интерактивна карта на 
отделните места.  
 
 

5. ЕЗИКОВИ ТАНДЕМИ  

 
Езиковите тандеми са безплатна възможност за изучаване на чужди 
езици. Такива езикови партньорства има в различни градове. В езико-
вия тандем изучаващите различни родни езици се подкрепят взаимно 
чрез лични срещи или друг вид обмен. Това може да е въпрос на 
опресняване на езиковите умения, разширяване на речника или меж-
дукултурен разговор.  
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https://www.vhs-st.de/volkshochschulen


За да намерите езиков тандем на място в Саксония-Анхалт, можете  
да използвате функцията за търсене на портала за езикови тандеми tan-
dem.net (1) или на портала за езикови партньори erstenachhilfe.de (2). 
 
За студентите в Саксония-Анхалт университетите предлагат езикови 
тандеми, например Университетът "Мартин Лутер" в Хале-Витенберг (3) 
и Университетът "Ото фон Герике" в Магдебург (4).   
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕСТНИ ЗВЕНА ЗА КОНТАКТ И СЪВЕТИ  

 
 
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderinnen und Zuwanderer 
(MBE) 
 
Jugendmigrationsdienste (JMD) 
 
Agentur für Arbeit und Ihr Jobcenter 
 
Volkshochschulen Sachsen-Anhalt 
 
 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ И ПОРТАЛИ  

 
 
Willkommen in Deutschland 
 
Integrationskurse in Ihrer Nähe:  
Suchformular der Bundesagentur für Arbeit;  
Auskunftssystem des BAMF  
 
Deutsche Welle: https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055 
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https://www.tandem.net/de
https://www.tandem.net/de
https://www.erstenachhilfe.de/sprachpartner
https://www.contactus.uni-halle.de/index.php?cmd=tandem&tid=index
https://www.sprz.ovgu.de/Tandem.html
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/beratung-netzwerke/beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/beratung-netzwerke/beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/beratung-netzwerke/beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/beratung-netzwerke/beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-jugendliche-jmd/
https://www.arbeitsagentur.de/privatpersonen
https://www.jobcenter-ge.de/DE/Bundeslaender/SachsenAnhalt-Knoten.html;jsessionid=8E4967EC768220B1F0EFEA2729A8C691
https://www.vhs-st.de
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/WillkommenDeutschland/willkommen-in-deutschland.html?nn=282388
https://web.arbeitsagentur.de/sprachfoerderung/suche/integrationskurse
https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Integrationskurse/

