
       ЛЯТНА РАБОТА В ГЕРМАНИЯ 2017 
       

 Филиал "Студентски труд" набира                           
документи на желаещи за лятна работа в    
Германия през лятото на 2017 г. по силата 
на международна спогодба сключена между 
двете страни. 
 

 Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 
 
1.Да са на възраст от 18 до 35 години; 
2.Да са студенти редовно обучение; 
3.Да не са последен курс на семестриално обучение; 
4.Да имат добри познания по немски език /най-малко 3 години 
занимания по немски език/; 
5.Да са готови минимум 2 месеца да работят в Германия; 
6.Да притежават средства за финансиране заминаването си за 
Германия. 
 
 Необходими документи: 
 
1. Заявление (свободен текст) на български език, в което 
декларирате, че сте изучавали немски език най-малко три 
години и сте свободни от други ангажименти по време на 
официално обявената за всяко училище лятна ваканция 
(задължително се посочват начална и крайна дата), както и че 
притежавате необходимите средства за финансиране на 
заминаването си до Германия 
2. Уверение от висшето училище  - данните за курса и 
семестъра на следване да са посочени с римски цифри и 
изрично да е посочени, че лицето не е последен курс на 
семестриално обучение. Уверението трябва да послужи пред 
Филиал „Студентски труд”.  
Не се приемат уверения, в които данните за курса и семестъра 
са посочени с римски цифри, както и написана на ръка молба!  

 



В деня на подаване на документите, ще ви бъдат връчени 
немските образци, които трябва да попълните и върнете в срок 
от една седмица от получаването им. 
 
Всеки студент получил немски образци следва да представи:   
 

- 2 бр. Bewerbung  с актуални снимки паспортен 
формат и 1 бр. копие 

- 1 бр. Immatrikulationbescheinigung и 2 бр. копие ( 
едното копие остава в студента за заминаването му в 
Германия) 

- копие на шофьорска книжка ( в случай, че 
притежавате такава и сте го отбелязали в Bewerbung -
а ) 

 
При попълване на документите обърнете внимание на 
следното: 
1. Заявлението (Bewerbung) 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. Всички документи да са попълнени без корекции и 
дописвания. На местата, на които трябва да попълвате, а 
нямате информация за вписване е необходимо да 
запишете „nein” или „keine”. 
 
3. Немското уверение (Immatrikulationbescheinigung ) да бъде 
с оригинален подпис и печат, с точно попълнени дати на 
семестриалната ваканция (ден/месец/година) от учебното 
заведение. Не се приемат сканирани документи или с не 
заверени корекции от учебното заведение. 
 
4. Напълно да съвпадат данните за начало и край на 

лятната ваканция посочени в молбата (Bewerbung) и в 
уверението (Immatrikulationbescheinigung ). 



  

5. Желаният период на заетостта в заявлението (Bewerbung) 
да бъде в рамките  на официалната ваканция на висшето 
училище или да е отбелязано с кръстче, че студентът е на 
разположение през цялата ваканция. 
 
6. В случай, че висшето училище отказва да оформи 
германския образец на уверението за студент 
(Immatrikulationbescheinigung ), да се представи преведено и 
легализирано уверение, заверено с апостил. 
 
За да имате по-големи възможности да получите предложение, 
трябва да приемете най-много области на заетост. 
 
Обичайна практика на работодателите е първо да се свързват 
по имейл и телефон със студентите, преди да ви изпратят 
предложение за работа. 
 
Не забравяйте, че ще пътувате самостоятелно и трябва да 
разчитате на собствени средства и познания по езика. 
 
Предложения за работа можете да получите най-рано в средата 
на април. 
 
В случай, че не можете да започнете работа, следва да 
съобщите отказа си писмено. 
 
Образци на немски формуляри и информационен бюлетин 
могат да се изтеглят от нашия сайт  

bst.dir.bg 
 

 


