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Изходяща преподавателска мобилност с цел преподаване и 

изходяща преподавателска и непреподавателска мобилност с 

цел обучение 

     От 2021 г. ВВВУ „Георги Бенковски“ притежава Еразъм Харта -Ref.Ares 

(2021)1526648-27/02/2021 и има сключен договор с „Център за развитие на 

човешките ресурси“ /ЦРЧР/ за финансиране по програма „Еразъм“ + на 

мобилност с цел обучение и практика. ЦРЧР e Националната агенция за 

България по администриране на Програма „Еразъм+”. 

     Програма „Еразъм+“ дава възможност на преподаватели и служители от 

висшите училища за временно преподаване или обучение в друг 

университет в чужбина и се реализира на базата на сключено споразумение 

между тях. Целта на преподавателската мобилност е установяване и 

затвърждаване на трайни контакти с други университети в чужбина, както 

задълбочаване и обмен на добрите практики между тях. 

     Право на участие в мобилност на персонала по  програма „Еразъм+“ имат 

всички преподаватели и служители на трудов договор във ВВВУ “Георги 

Бенковски“. Максимална продължителност - до  5 работни дни; минимална 

продължителност - 2 работни дни. Минималните дни трябва да се 

последователни. Ден неделя не е легитимен ден за изнасяне на лекции или 

за обучение и не се отпуска дневен грант. Дните за пътуване не се включват 

в продължителността на мобилността. Във  всички  случаи  

преподавателската  дейност  трябва  да  включва минимум  8  часа  

преподаване  седмично  (това  изискване  важи  и  в  случаите,  когато 

престоят е по-кратък от една седмица). Началната и крайната дата на 

мобилността трябва да съответстват на датите на пътуването, което се 

доказва с отчетни документи. При несъответствие, участникът трябва да 

възстанови изцяло или частично отпуснатите средства. Отчетните 

документи трябва да доказват пътуването до/от крайната дестинация. 

Тяхната липса ще се приема за неизпълнение на мобилността. 

В рамките на една академична година право на участие в мобилност на 

преподавателския и непреподавателския състав по програма „Еразъм+” се 

предоставя само веднъж. 

Критериите за кандидатстване и формулярите може да откриете на адрес: 

https://www.af-acad.bg/international/erasum_plus 

Преподавателска мобилност с цел преподаване: 

Този вид мобилност дава възможност на преподавателите да преподават в 

партниращо висше училище в чужбина. Преподавателската дейност трябва 

https://www.af-acad.bg/international/erasum_plus
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да съдържа минимум 8 академични часа преподаване. Реализира се на базата 

на сключено споразумение между университетите. 

Мобилност на персонала с цел обучение: 

Мобилността на персонала с цел обучение има задача да подпомогне 

професионалното развитие на кадрите под формата на обучения в чужбина 

и наблюдения на работното място с цел обучение  или практика в партниращ 

ВУЗ. В тази връзка за легитимни дейности се считат запознаването и 

научаването на нови и иновативни методи свързани с преподаване, както и 

административни и управленчески практики, които след приключване на 

мобилността могат да бъдат приложени от участниците във ВВВУ. 

Конференции, семинари, конгреси или друг вид мероприятия посветени на 

конкретна академична дисциплина се считат за нелегитимни за 

финансиране.  

За своята дейност персоналът получава финансова подкрепа за път и 

издръжка за времето на своя престой, определени от Националната агенция 

за България (ЦРЧР) и Европейската комисия: 

ПЪТНИ РАЗХОДИ ЗА МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ: 

ПЪТНИ РАЗСТОЯНИЯ СУМА В EURO 

МЕЖДУ 100 И 499 КМ 180 

МЕЖДУ 500 И 1999 КМ 275 

МЕЖДУ 2000 И 2999 КМ 360 

МЕЖДУ 3000 И 3999 КМ 530 

МЕЖДУ 4000 И 7999 КМ 820 

8000 КМ И ПОВЕЧЕ 1500 

 Пътните разходи се заплащат отделно въз основа на онлайн калкулатор за 

изчисляване на разстоянието. По подразбиране за място на тръгване се счита 

мястото, където се намира изпращащата организация, а за място на 

провеждане – мястото, където се намира приемащата организация. 

Разстоянието се изчислява с помощта на Калкулатора за изчисляване на 

разстояния, а „сумата“ съответства на отпусканата подкрепа за пътуване за 

отиване И връщане. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator 

В случаите, когато участник за мобилност вече е на мястото на провеждане 

на дейността във връзка с друга дейност, различна от финансираната по 

ЕРАЗЪМ+ - транспортни разходи не се отпускат. 

 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
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ФИНАНСОВА  ПОДКРЕПА НА ПЕРСОНАЛ: 

ПРИЕМАЩА СТРАНА 
СУМА НА 

ДЕН В EUR 

Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, 

Швеция,  Лихтенщайн, Норвегия 
180 

Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, 

Испания, Кипър, Холандия, Малта, Португалия 
160 

Хърватия, Чешка република, Естония, Литва, Латвия, 

Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, 

Република Северна  Македония, Турция 

140 

Разходите за индивидуална подкрепа (издръжка) се изчисляват като се 

умножи броят на работните дни по единична дневна ставка. 

При реализирана мобилност с продължителност, която е по-кратка от 

посочената в Договора за мобилност, преподавателят възстановява сумата, 

съответстваща на нереализирания престой в страната-домакин. 

Не препоръчваме участниците да правят разходи за мобилността, без 

изготвена заповед за командировка и подписано Финансово споразумение. 

 

Къде може да се кандидатства? 

Списък на университетите: 

1. Military Technical Academy “Ferdinand I” -  Bucharest, Romania 

2. Air Force Academy -  Brasov, Romania 

3. École Nationale de l'Aviation Civile - Toulouse, France 

4. Estonian Aviation Academy – Tartu, Estonia 

5. Military University of Technology, Faculty of Mechatronics and Aerospace - 

Warsaw, Poland  

6. National University of Public Service, Faculty of Military Sciences and Officer 

Training, Institute of Military Aviation - Szolnok, Hungary 

Предстоящо подписване на споразумение: 

1. Defence University, Faculty of Military Technology - Brno, Czech Republic 

2. Polish Air Force Academy, Deblin, Poland 

 

КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗХОДЯЩА 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ: 

Трябва да притежават сертификат за владеене на езика, на който ще се 

проведе обучението/преподаването – минимално ниво В2. 

Кандидатите за преподавателска мобилност с цел преподаване САМИ 

осъществяват връзка с университета – партньор, в който желаят да 
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преподават и уговарят работната си програма. След представяне на 

одобрена от партньора Работна програма и/или Писмо-покана се подготвя 

Mobility Agreement/Staff Mobility For Teaching. 

Кандидатите за преподавателска и непреподавателска мобилност с цел 

обучение САМИ правят регистрация за участие  и следват необходимите 

стъпки до потвърждение. След това се подготвя Mobility Agreement/Staff 

Mobility For Training. 

 

Последователност на действията: 

1. Подаване на документи за кандидатстване за участие в мобилност; 

2. Одобрение от Комисията по селекция; 

3. Подготовка на необходимите документи. 

 

Документи за подготовка и отчетност на мобилността: 

1. Декларация за защита на личните данни; 

2. Формуляр за кандидатстване; 

3. Мотивационно писмо; 

4. Документ, удостоверяващ ниво на езикова компетентност. 

5. Staff Mobility Agreement Teaching/ Staff Mobility Agreement Training – 

работната програма следва да бъде подписана тристранно преди 

осъществяването на мобилността (участник, изпращаща и приемаща 

институция); 

6. Grant Agreement (Индивидуален договор за финансиране на 

мобилността); 

7. Банкова сметка - удостоверение от банката, че сте титуляр на посочената 

сметка (IBAN). 

След завръщането си - в срок от 5 работни дни участвалите в мобилност 

преподаватели/административен персонал представят в МСЕ следните 

документи: 

1. Подписан оригинал на Програма за преподаване или Програма за 

обучение. 

2. Подписан оригинал на Сертификат от приемащия университет, 

удостоверяващ целта и периода на мобилността. 

3. Оригинални билети за пътуване или копие на международен паспорт с 

поставени печати от ГКПП, или документи от настаняването, 

удостоверяващи реалния престой. 

4. Отчет за осъществената командировка.  

5. Участникът трябва да попълни и представи онлайн отчет в новата 

системата на ЕС за отчитане и управление - „Erasmus+ reporting and 

management tool“. На участниците, които не попълнят и подадат онлайн 
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отчет може да им бъде изисквано частично или изцяло възстановяване на 

получената финансова подкрепа. 

6. Електронен въпросник на английски език към Националната агенция по 

програма “Еразъм+”. Бланката се получава автоматично на вашия имейл 

адрес веднага след приключване на мобилността Ви по договора за 

финансиране. След като отговорите на всички въпроси в него следва да го 

подадете чрез натискане на бутона „submit“ и да запазите отчета си в PDF 

файл. Така ще можете да удостоверите, че сте го попълнили и подали, ако 

възникне технически проблем при автоматичното му отчитане в 

платформата (online EU survey). Само тогава Еразъм координаторът ще 

поиска от Вас да му изпратите този PDF файл. 

7. Европейска здравна карта и  медицинска застраховка. ВВВУ и 

приемащата институция не поемат отговорност за инциденти, болести, 

наранявания и други рискове, свързани с участника или неговото имущество 

през периода на мобилността. Задължение на участника е да направи всички 

необходими застраховки и осигуровки и да притежава европейска 

здравноосигурителна карта (ЕЗОК), медицинска застраховка тип 

"Медицински разходи в чужбина" и други застраховки по препоръка на 

приемащата страна. 

 

Еразъм+ координатори на ВВВУ: 

- Институционален координатор - полк. Андриян Колев: 

Int.ViceRector@af-acad.bg 

- Координатор на Департамент „Природни и хуманитарни науки“- ст. 

пр. Ваня Кацарска, стая А-525: 

4vanya@gmail.com 

- Координатор на Факултет „Авиационен“ – лейтенант инж. Милен 

Симеонов, стая А-412: 

msimeonov@af-acad.bg 

- Координатор по програма Еразъм – ц. сл.  Антония Младенова, стая 

А-305Б: 

amladenova@af-acad.bg 

 

Всички пътуващи следва да се запознаят и да спазват условията за влизане 

и престой в приемащата страна. 

Тази информация ежеседмично се актуализира и може да бъде намерена на 

следните адреси: 

 https://reopen.europa.eu и https://coronavirus.bg/bg/166 
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