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1.  ПРИЗНАВАНЕ НА ДИПЛОМИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ  
   КВАЛИФИКАЦИИ  

 
Като професионалист с професионална или академична квалифика-
ция имате законното право вашата квалификация да бъде сравнена и 
оценена с немска квалификация. Тъй като на германския пазар на 
труда дипломите и квалификациите са от решаващо значение за шан-
совете ви за заетост и адекватно заплащане, признаването на дипло-
мите и квалификациите ви трябва да бъде на първо място в усилията 
ви да намерите добре платена работа. 
 
 

2.  ПРИЗНАВАНЕ НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ  

 
При регулираните професии признаването е задължително (незави-
симо от страната на обучение). Примери за регулирани професии са: 
Медицински професии (с изключение на професиите на помощ-
ниците), адвокат, учител, възпитател или инженер. Списък на всички 
регулирани професии в Германия можете да намерите тук. 
Процедурата по признаване проверява дали професионалната ви 
квалификация е сравнима с референтната професия в Германия. Това 
означава, че еквивалентността е проверена. За тази цел компет-
ентната служба ще направи справка с вашите документи (например 
за дипломи, изпити, съдържание на обучението и т.н.). Професионал-
ният ви опит също играе важна роля тук.  
 
Процедурите за признаване се извършват от различни служби в Гер-
мания, които отговарят за признаването на професионалните квали-
фикации. Решаващият фактор е за коя професия става въпрос. Можете 
да разберете коя служба отговаря за вас в търсачката за признаване, 
която е достъпна на няколко езика.  
 
ПРИМЕР: Ако искате да разберете дали и къде може да бъде признато 
обучението ви като преподавател, въведете професията си в търсач-
ката за признаване. Тук ще намерите най-важната информация за 
това дали вашата професия е регулирана или не, какви изисквания се 
поставят пред професията в Германия и какво обучение трябва да сте 
преминали. Търсачката за признаване ви насочва и към службата, в 
която можете да подадете заявление за определяне на еквивален-
тност за вашата професия.  
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https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=TYN8dKlOtZ0YpNWiozCs-MjqvDjxZFI--FihtCHgVOV8xzc1o05e!-434399923?path=null/reglementierteBerufe
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/de/interest/finder/profession


3.  ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИИ БЕЗ ПРИЗНАТА  
    КВАЛИФИКАЦИЯ  

Много професии в Германия могат да бъдат упражнявани без приз-
ната квалификация - т.нар. нерегулирани професии. В Германия не-
регулираните професии включват всички професии, които се обучават 
по дуалната система (професионално училище и обучение в предпри-
ятието). В момента има около 330 професии. За нерегулираните про-
фесии официалното признаване не е задължително изискване за за-
почване на работа. Можете да кандидатствате директно пред работо-
дател като водопроводчик, автомонтьор или дори продавач в про-
мишлеността.   
 
 

4.  ПРИЗНАВАНЕ НА УЧИЛИЩНИ  
    И  УНИВЕРСИТЕТСКИ КВАЛИФИКАЦИИ  

Службите за признаване на удостоверенията във федералните про-
винции (Länder) решават дали германско свидетелство за завършено 
образование е равностойно на германско свидетелство за завър-
шено висше образование за професионални цели. Достъпът  до тези 
служби се осъществява чрез базата данни anabin (1). По правило уни-
верситетите са отговорни за признаването на дипломите за завър-
шено образование за целите на приема в университет.  
 
Ако сте получили диплома за висше образование в чужбина, можете 
да поискате оценката на дипломата си от Централната служба за чуж-
дестранно образование (Zentralstelle für ausländisches Bildungswe-
sen, ZAB) (2) и да получите оценка на това, с коя германска диплома за 
висше образование е сравнима вашата диплома. Това ще ви позволи 
не само да попаднете на работа много по-бързо, но и да съответства 
на квалификацията ви. По правило висшето учебно заведение, в което 
желаете да кандидатствате, отговаря за признаването на кредитите от 
обучението и изпитите. Изключение правят специалностите, които се 
завършват с държавен изпит и се признават от съответните изпитни 
служби във федералните провинции. Те ще преценят на какво ниво 
можете да продължите обучението си в Германия.  
 
Първата точка за контакт с вас са студентските секретариати на уни-
верситетите (3) и Германската служба за академичен обмен (DAAD) (4), 
която също така предоставя консултации за магистърски и докторски 
степени. Подробна информация за съответните процедури за призна-
ване в академичния и училищния сектор можете да намерите тук (5). 
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https://anabin.kmk.org/anabin.html
https://www.kmk.org/zab/zeugnisbewertung.html
https://www.kmk.org/zab/zeugnisbewertung.html
https://mwu.sachsen-anhalt.de/wissenschaft/hochschulen/
https://mwu.sachsen-anhalt.de/wissenschaft/hochschulen/
https://www.daad.de/de/
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/meine-moeglichkeiten.php


5.  ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ  

 
Порталът "Признаване в Германия" предоставя изчерпателна и свър-
зана с профила информация за различните разпоредби и процедури 
за професионално признаване в Германия. "Търсачката за призна-
ване" на този портал ви води стъпка по стъпка през процедурата по 
признаване. Освен това ще намерите изчерпателна информация по 
най-важните въпроси, като например:  
• Как мога да разбера каква е референтната ми професия?  
• Къде мога да разбера дали професията ми е регулирана или не?  
• Къде мога да намеря центрове за консултиране?  
• Как работи процедурата по признаване?  
• Какво да направя, ако не получа признание? 
 
 
 
 
 
 

МЕСТНИ ЗВЕНА ЗА КОНТАКТ И КОНСУЛТАЦИИ  

 
Консултации на място: 
Мрежата IQ в Саксония-Анхалт ви подкрепя с консултации по проце-
дурата за признаване на вашата професионална или академична 
квалификация. Подпомага се и частичното признаване на вашата 
професия в Германия, например чрез консултации за квалификация. 
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderinnen und Zuwanderer 
(MBE) 
Jugendmigrationsdienste (JMD) 
 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ И ПОРТАЛИ  

 
Praxisleitfaden für EU-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in De-
utschland 
Anerkennung Ihres Berufsabschlusses – Verfahren aus dem Ausland 
Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse 
Checkliste IQ Netzwerk Sachsen-Anhalt 
Alles was Sie wissen sollten zu Arbeit, Ausbildung und Studium 
Willkommen in Deutschland 

 
Гражданите на ЕС имат въз-

можност да използват Гер-
манския консултантски център 

в съответствие с член 57б от 
Директивата на ЕС за профе-
сионално признаване за при-

знаване на тяхната профе-
сионална квалификация. За 
целта се обърнете към Гер-

манския консултантски цен-
тър.
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https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/fuer-eingewanderte/anerkennungs-und-qualifizierungsberatung/kontakte-beratung/
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/beratung-netzwerke/beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/beratung-netzwerke/beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/beratung-netzwerke/beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/beratung-netzwerke/beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-jugendliche-jmd/
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/resource/blob/1818412/1941716/91ee77bf3a9b7ab20b526113d8cc1ab3/publikation-praxisleitfaden-de-data.pdf?download=1
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/resource/blob/1818412/1941716/91ee77bf3a9b7ab20b526113d8cc1ab3/publikation-praxisleitfaden-de-data.pdf?download=1
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/AnerkennungBerufsabschluss/anerkennung-berufsabschluss_ausland.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/AnerkennungBerufsabschluss/anerkennung-berufsabschluss.html
https://www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/dokumente/dokumente-detailansicht/pdf-checkliste/
https://www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/dokumente/dokumente-detailansicht/neue-broschuere-fuer-zugewanderte-aus-der-eu/
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/WillkommenDeutschland/willkommen-in-deutschland.html?nn=282388

