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Інформаційний лист щодо умов виробничого стажування 
у Болгарії на 2018 рік 

Пропонується програма практики в Болгарії на фермерських господарствах, що 
займаються вирощуванням гідропонної полуниці в теплицях. Термін стажування 3 місяці влітку. 

В сезон збирання врожаю робочий день триває приблизно 12 годин.  
Оплата мінімально встановлена зарплатня  складає 800 лев (екв. 400 євро). 

нараховується за відрядну роботу (piece work), що дає можливість заробити набагато більше. 
Існує гнучка система бонусів та заохочень для найшвидших працівників. В середньому 
працівники заробляють від 650 євро на місяць. 

Проживання – безкоштовно на території ферми у будинках. Наявний інтернет. 
Паління суворо заборонено під час роботи, користування мобільним телефоном також. 

 
Вартість програми - 200 євро (зі страхуванням) + проїзд (вартість повертається 

роботодавцем після завершення стажування) 
Вимоги до учасників програми: біометричний закордонний паспорт, вік 18 - 36 років. 

 
Необхідні документи: 

 
 Ксерокопії першої сторінки закордонного паспорта – 2шт. 
 Заповнена анкета (надається разом з описом програми) 

Зауважте! 
Ви маєте бути присутнім на фермі/полі на початку робочого дня у вказаний час. Якщо ви 

спізнюєтеся на роботу два або більше разів без поважної причини, фермер має право Вас 
звільнити за недотримання вимог програми. 

Також СУВОРО забороняється користуватися мобільним телефоном під час роботи! Ви не 
можете: перевіряти час, відсилати СМС, слухати музику у навушниках, телефонувати або 
відповідати на дзвінки протягом робочого часу. Також СУВОРО забороняється паління під час 
робочого часу, навіть якщо у вас перерва. 

Якщо Ви у резюме вказали, що не палите, а після прибуття до ферми виявилося, що це не 
так, фермер має повне право звільнити Вас, навіть, якщо Ви палите у вільний час у відведеному 
для цього місці. Тож, будь-ласка, пишіть в резюме правдиву інформацію. 

Також ви не маєте права обговорювати дії фермера або його родину з іншими практикантами 
на цій або іншій фермі, навмисно затягувати виконання наданих завдань, не з’являтися на роботу 
без попередження. В той же час, прохання сповіщати щодо випадків несвоєчасної виплати 
стипендії, щодо неналежних умов проживання, харчування тощо. 

Зауважте також, що практикант не має права самостійно ремонтувати будь-яке обладнання 
на фермі без попередньої згоди фермера. Також потрібно питати дозволу на встановлення 
Інтернету, якщо ви запрошуєте друзів чи знайомих на вихідні. Якщо практикант проживає в 
родині фермера, він має питати дозволу на користування комп’ютером фермера, користування 
кухнею для приготування їжі.  
 

Я____________________________________________(ПІБ), ознайомлений з умовами та 
вимогами програми виробничого стажування в Болгарії на 2018 рік, прочитав (ла) та зрозумів (ла) 
зміст програми повністю. 

 
Дата ___________________ Підпис __________________ 

 


