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Информация за организации, които 
предлагат съвет и подкрепа

Осигуряване на доставките  
на енергия

Заплашени ли сте от блокиране на 
енергийните доставки?
Говорете с Вашия доставчик, за да организирате 
плащане на вноски или плащане на по-късна 
дата! 

Това не е възможно? Електричеството или 
газът вече са спрени и нямате друг начин да си 
помогнете?
Възможно е енергийният дълг да бъде поет  
чрез заем от град Есен.

Вашият наемодател заплашва да прекрати 
договора за наем без предизвестие заради 
просрочени наеми?
Неминуема загуба на жилище може да бъде 
избегната с финансова помощ (заеми).

Контакт
Получатели на обезщетения съгласно SGB II:
JobCenter Essen
https://www.essen.de/leben/soziales_und_arbeit/
jobcenter/corona_zeit.de.html

Получатели на обезщетения съгласно SGB XII  
и други граждани:
Amt für Soziales und Wohnen
Fachstelle Hilfen zum Wohnen
Steubenstraße 53
Telefon 0201 88-50172

Допълнителна и винаги актуална информация, 
както и повече подробности за офертите за 
поддръжка можете да намерите на: 
www.essen.de/energiekosten 

Актуална информация за Есен:
www.essen.de/energieversorgung 
  
Полезни съвети за пестене на енергия:
www.essen.de/energiespartipps  

Помощ при
високи разходи за енергияДопълнителна информация
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Съвети за енергия, наем,
правни и длъжнически въпроси

Притеснявате ли се за енергията и разходите 
си за живот и как ще ги платите? 
Местните консултативни центрове и 
социалните грижи ще ви помогнат. Можете да 
се свържете със следните консултантски 
центрове за поддръжка:

Потребителски център Есен  
Verbraucherzentrale Essen
Hollestraße 1
www.verbraucherzentrale.nrw/beratungsstellen/essen 

Енергоспестяваща услуга Есен 
EnergieSparService Essen
Am Krausen Bäumchen 132
www.neue-arbeit-essen.de/dienstleistungen/ 
energiesparservice 

Облекчаване на дългове Есен
Schuldnerhilfe Essen
Holsterhauser Platz 2
www.schuldnerhilfe.de 

Първоначална  
информация  
ще намерите тук: 

Центрове за срещи на град Есен
Begegnungszentren der Stadt Essen
www.essen.de/begegnungszentren  

Центрове 60+
Zentren 60plus
www.essen.de/60plus

Не се страхувайте да проверите, за да видите 
дали имате право на финансова подкрепа,
особено в сегашната ситуация. Възможно е да 
можете да получавате обезщетения като 
жилищни помощи или субсидии съгласно 
Кодекса за социална сигурност (SGB) II или  
SGB XII.

Жилищна помощ (Wohngeld)
Жилищната помощ е субсидия, която помага на 
наемателите или собствениците да поемат 
жилищните си разходи.По принцип тази субсидия 
не трябва да се връща. Калкулаторът за жилищни 
обезщетения на NRW помага при искове –  
изчислете и приложете:  
https://www.wohngeldrechner.nrw.de 

Обезщетения според SGB II и SGB XII
Ако доходът във Вашето домакинство не е 
достатъчен, за да покрие разходите Ви за живот, 
може да имате право на обезщетения по SGB II 
(обезщетение за безработица II, Bürgergeld) или 
SGB XII (напр. основно осигуряване в напреднала 
възраст). Това включва, наред с други неща, 
разходи за наем и отопление. Могат да се отпускат 
обезщетения и ако има доход.  
Калкулаторът на Каритас помага да се изчислят 
предварително възможните искове:
https://www.caritasnet.de/alg2/rechner/

Помощ при високи плащания за отопление
Имате ниски доходи или получавате жилищни 
помощи? Но не получавате никакви редовни 
помощи от JobCenter Essen или Службата за 
социални въпроси и жилищно настаняване?

Ако е така, можете да получите еднократна 
субсидия за вашите допълнителни разходи за 
отопление (съгласно SGB II или SGB XII).

Обезщетения според SGB II:
JobCenter Essen 
https://www.essen.de/leben/soziales_und_arbeit/
jobcenter/corona_zeit.de.html

Обезщетения според SGB XII:
Amt für Soziales und Wohnen
Steubenstraße 53
45138 Essen

Проверете правата си
за финансова подкрепа! Контакт
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