
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.

ЛЯТНА РАБОТА В ГЕРМАНИЯ 2018

Филиал "Студентски труд" набира  документи на желаещи за 
лятна работа в    Германия през лятото на 2018 г. по силата на 
международна спогодба сключена между двете страни.

Необходими документи:
Заявление на български език - (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
Уверение от висшето училище - данните за курса и семестъра на следване да са 
посочени с римски цифри и изрично да е посочено, че лицето не е последен курс на 
семестриално обучение. Уверението трябва да послужи пред Филиал „Студентски 
труд”. 
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.
Немски документи – Bewerbung и Immatrikulationsbescheinigung

Допълнителна информация на fst.bg и на тел.868 75 64

http://www.bst.dir.bg/germany/germany_2012/news/documents/molba.doc
http://www.bst.dir.bg/germany/germany_2012/news/documents/uverenie2.jpg


СПОГОДБАТА И ПРОЦЕДУРАТА

 Каква е спогодбата между Република България и ФРГ?

Спогодбата между двете държави е подписана през 1992 г. 
Договореността между двете страни дава правото български 
студенти, в рамките на 3-те летни ваканционни месеца, да полагат 
труд в Германия.

Студентите работят с трудов договор и тяхното заплащане е 
еднакво с получаваното от немски граждани за същия вид работа. 
Работните места са предимно в сферата на услугите, хотелиерство и 
ресторантьорство, и по-малко в селско стопанство и производство.

 Каква е процедурата?

1. Подаване на документи - Студентите подават всички документи 
във Филиал "Студентски труд" - София с адрес: Студентски град, бл. 5 
- сградата на Община "Студентска" ет. 1, стая 102. Документи се 
подават лично до 20.01.2018 г.

2. Получаване и попълване на формуляри на немски език -
оригинални немски формуляри ще получите в деня на подаване на 
българските документи. Формулярите мога да се изтеглят и от нашия 
сайт fst.bg . Документите се попълват и подават съгласно 
инструкциите публикуване в сайта.

 Какво следва?

- оферти се получават след средата на април;

- работа се предлага основно в района на Бавария и Баден Вюртемберг 
(Black Forest, езерото Констанс);

- настаняване – някой работодатели предлагат, но не всички и вие сами 
организирате квартирата си;

- необходими средства – за път, квартира и храна за първия месец, 
докато получите заплата.
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