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Започна приемът на документи за лятна ваканционна 
заетост на български студенти в Германия 

Агенцията по заетостта стартира тазгодишния прием на документи за 

ваканционна заетост на български студенти в Германия, като за лятото 

на 2020 г. тя ще е по договореност с Федералната агенция по труда – 

Кьолн. Желаещите да се възползват от възможността могат да подават 

заявления по образец до 14 февруари 2020 г. в бюрата по труда, на 

чиято територия се намира висшето учебно заведение (в т.ч. 

клон/филиал), в което се обучават. Студентите, които желаят 

самостоятелно да изпратят на хартиен носител своите документи по 

пощата, могат да го направят на следния адрес: 

Агенция по заетостта Кьолн 
ул. Вилеомблер 76 
53123 Бон 
 

Изискванията към кандидатите са да бъдат български граждани на 

възраст между 18 и 35 години, да са студенти в български висши 

учебни заведения в редовна форма на обучение и да не са последен 

курс на семестриално обучение. Младежите трябва задължително да 

имат добри познания по немски език и да са готови най-малко два 

месеца да работят в Германия. 

В заявлението си кандидатите трябва да декларират, че са изучавали 

немски език най-малко 3 години, като езиков изпит няма да бъде 

полаган. Трябва да посочат още, че са свободни от други ангажименти 

по време на официално обявената за всяко училище лятна ваканция 

(задължително се упоменават точните ѝ начална и крайна дата), както и 

че притежават необходимите средства да финансират заминаването си 

за Германия. Кандидатите следва да предоставят и попълнено уверение 

за студент по образец, заверено от висшето училище, в което се 

обучават. 

Документите на поименно избраните за ваканционна заетост студенти 

ще бъдат подадени от германските работодатели  директно в 

Централата за чуждестранно и специализирано посредничество в Бон . 

Цялата необходима информация и формуляри за ваканционни 

дейности може да намерите на следния линк: 

 https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-

ausland/praktika-und-ferienbeschaftigung-fur-auslandische-

studierende , както и в бюрата по труда по местонахождение на 

висшето училище. 

https://www.az.government.bg/pages/mezhdunarodna-deynost-normativna-uredba/

