
Полезна информация за търсещите работа в чужбина 

 

Намирането на работа в чужбина е истинско предизвикателство. С 

настъпването на 2014 година, паднаха и последните ограничения пред българите 

желаещи да работят в чужда страна. Очаква се техният брой да се увеличи още 

повече, което от своя страна ще доведе и до по-силна конкуренция и ще попречи на 

ефективното търсене на работа. Как да се подготвим щателно по темата „Работа в 

чужбина“? Ето и по-съществената информация. 

В основата на намирането на работа навън може да стои чиста проба късмет, 

помощ от приятели или семейство, които са се установили в чужбина много преди 

нас. Ако сами проучваме ситуацията, то тогава определено е добре да започнем с 

изготвянето на подходящ план за действие. 

Съставяне на план за действие и часово разпределение на зададените цели 

Задаването в конкретна последователност на целите, които искаме да 

постигнем отивайки в чужбина, ще ни помогне да подготвим план за действие. 

Психологическите изследвания сочат, че пътуванията навън обикновено завършват 

незадоволително, когато очакванията ни надхвърлят реалността. Погледнете трезво 

на причините да заминете навън – работа с която да спечелите пари, учене на чужд 

език, опознаване на нова култура. Ако знаем защо точно тръгваме, ще можем ясно 

да посочим кое е необходимо да проучим и какво да очакваме от пътуването си. 

Формалности преди отпътуването 

Ако си търсите работа чрез агенции за заетост на работни места, проверете 

внимателно надеждността на всяка една от тях. Списък с регистрираните фирми - 

посредници можете да изтеглите от тук: 

http://www.eures.bg/internal.asp?CatID=23/02&WA=Exchanges/Firmi.htm. Уверете се, 

че сте прочели внимателно условията на договора преди да го подпишете. Ако сте 

решили да си търсите работа сами, подгответе документите си за кандидатстване 

на английски език или на официалния език за страната в която отивате. В общия 

случай, това са автобиография и мотивационно писмо. 

Формалностите в чужбина 

Всяко лице, наето законно на работа в чужбина, следва да спазва правата и 

задълженията, установени в страната - домакин. Важен елемент са плащането на 

данъци и попълването на декларация в края на всяка данъчна година. Ако сте 

работили/работите в чужбина, разгледайте ЦЯЛОТО споразумение и всички 

документи, които сте получили. Те могат да бъдат ежемесечни фишове и данъчни 



извлечения, получени в края на дадена заетост и/или фискална година. При 

наличие на всички документи, можете да подготвите данъчната си декларация и да 

я изпратите до съответния чуждестранен офис. Ако не желаете да се занимавате с 

канцеларска работа, използвайте услугите на компания, специализирана в областта 

на данъчното осигуряване. Според статистиката на счетоводните къщи, средната 

възвърната сума е в размер от 1210лв. Ако искате да проверите дали имате право 

на данъчно възстановяване,моля, използвайте специалния калкулатор, който ще 

намерите на адрес: http://www.rttax.com/bg/calculator/  

По информация от компания “RT Tax”,  само 35% от всички български 

граждани, които са работили в чужбина, никога не са кандидатствали за връщане 

на своите данъци. През 2013г., поради недостиг на информация или други 

причини, всяко лице, работило в чужда страна, вероятно e изгубило около 1210 лв. 

от трудно спечелените си пари. 

RT TAX - YOUR RELIABLE TAX REFUND PARTNER! 

Contact: Tel:  +31 20 8932 959 


