
 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ЗА ЛЯТНА ВАКАНЦИОННА 

ЗАЕТОСТ – ПО ДОГОВОРЕНОСТ С ФЕДЕРАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРУДА – 

КЬОЛН, ГЕРМАНИЯ. 

Основни 

положения 

Указания на Федералната агенция по труда 

Посредник Агенцията по заетостта към Министерството на труда 

и социалната политика и Централата за чуждестранно 

и специализирано посредничество – гр. Бон  

Посредничеството за студентите е безплатно 

Срок на заетост: Не по-малко от 2 месеца през официалната 

семестриална лятна ваканция 

Каква е заетостта? Помощни дейности в областта на хотелиерството и 

ресторантьорството и заведенията за бързо хранене, 

селското стопанство, почистване на офиси. 

Кой може да 

кандидатства? 

Студенти от български висши училища, отговарящи 

на следните условия:  

 

 български граждани;  

 студенти в български висши учебни заведения; 

 редовно обучение, без последен курс на 

семестриално обучение;  

 възраст от 18 до 35 години;  

 добри/много добри познания по немски език.  

Кой не може да 

кандидатства?  

 ученици от професионални училища 

(техникуми);  

 студенти задочно обучение.  

Кандидатстване 

чрез анонимен 

подбор 

Когато студентът няма германски работодател 

Условия и 

документи за 

кандидатстване 

Документите за кандидатстване са: 

1. Заявление за кандидатстване 
(Bewerbungsbögen) 

Заявлението за кандидатстване е препоръчително 

да бъде попълнено на компютър. Формулярът 

следва да бъде отпечатан във формат лице/гръб в 

2 екземпляра, да се залепи снимка и да се 

подпише. 

2. Уверение за студент 

(Immatrikulationsbescheinigung) 

 

Кандидатите трябва да се запознаят с 

Информационния бюлетин за чуждестранни студенти 

/Merkblatt/ 

Всеки одобрен студент следва да представи: 



- 2 бр. Оригинално попълнени заявления със 

снимка /паспортен формат/ и 1 брой копие 

- 1 бр. Оригинално уверение за студент и 1 бр. 

копие. (Препоръчително е едно оригинално 

уверение да остане за студента за 

заминаването му в Германия) 

- 1 бр. оригинално Уверение (по образец на ВУЗ-

а) 

- Копие на паспорт/ лична карта  

- Копие на шофьорска книжка (при наличие на 

такава) 

Кога се 

кандидатства? 

Документи се приемат от ДБТ до 23 февруари 2023 г.  

Къде се 

кандидатства? 

В Дирекциите “Бюро по труда”, на чиято територия е 

висшето училище или самостоятелно да ги изпратят 

по поща на адрес: Централата за чуждестранно и 

специализирано посредничество – гр. Бон, ул. 

Вилемомблер 76, 53123 Бон 

Кандидатстване 

чрез поименно 

изискване 

Студенти, притежаващи вече предложение за 

назначаване от германски работодател.  

Работодателят внася в ЦЧСП - Бон изготвено от него 

съгласие за назначаване + актуално оригинално 

уверение за студент/ка. Работодателят информира 

изискания от него студент/ка за разрешената от 

ЦЧСП заетост. 

Необходимата информация ще получите на 
адреса:https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-
dem-ausland/praktika-und-ferienbeschaftigung-fur-auslandische-
studierende 

Условия на труд и 

социално 

осигуряване: 

Заплащането и другите условия на труд се определят 

според тарифните договори, трудовите и социално-

осигурителните правни норми на приемащата 

държава. При липса на тарифа са валидни 

обичайните заплати за даденото населено място. 

Задължително е всеки студент да притежава 

Европейска здравноосигурителна карта. Сключването 

на здравна застраховка в България за периода на 

заетостта е препоръчително.  

Препоръчително е застраховката да покрива 

разходите за транспортиране на тленни останки при 

смърт на застрахования в чужбина. 

Разходи За транспорт - за сметка на студента  

За квартира – работодателят не е задължен да 

предостави безплатен подслон или съдейства при 

намирането на квартира. 

Образци на 

документи за 

кандидатстване 

3. Заявление за кандидатстване   

4. Уверение  

5. Информационен бюлетин  
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