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 реализиране на образователна мобилност с цел обучение по 

специалността в друго висше училище в чужбина.

Изисквания:

- период: мин. 2 месеца, макс. 12 месеца

- могат да реализират повече от едно участие

- кредити: 20-30 в страната-домакин

- дисциплини според учебен план във ВВВУ (семестър)

Какво предлага Еразъм+ 
на студенти, курсанти и докторанти? 
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стаж в друго висше училище или предприятие в чужбинa

Изисквания:

- период: мин. 2 месеца, макс.12 месеца

- могат да реализират по повече от едно участие

- неучебно време

Какво предлага Еразъм+ 
на студенти, курсанти и докторанти? 
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Студентите заплащат академична такса във ВВВУ за периода на 

участие в програмата. 

Те са освободени от такса в приемащия университет.

Обучаемите запазват правото да получават стипендии във ВВВУ  –

социални и европейски. 

Еразъм+ предоставя ежемесечен грант (финансово подпомагане), което

представлява фиксирана ставка за определена група държави, в 

зависимост от стандарта на живот. 

С помощта на гранта и с личен принос, обучаемите сами организират

разходите си за транспорт, застраховка, настаняване и издръжка.

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ / ПРАКТИКА?
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МОБИЛНОСТ НА ОБУЧАЕМИ С ЦЕЛ 
ОБУЧЕНИЕ
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МОБИЛНОСТ НА ОБУЧАЕМИ С ЦЕЛ СТАЖ
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ДВУСТРАННИ СПОРАЗУМЕНИЯ

• 1. Air Force Academy, Brasov, Romania 

• 2. Military Technical Academy “Ferdinand I”, Bucharest, Romania

• 3. Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu", Sibiu, Romania

• 4. Polish Air Force Academy, Deblin, Poland

• 5. Military University of Technology, Warsaw, Poland

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

• 7. National University of Public Service, Budapest and Szolnok, Hungary

• 8. Estonian Aviation Academy – Tartu, Estonia 

• 9. University of Vigo, Aerospace engineering department, Vigo, Spain

• 10. École Nationale de l'Aviation Civile, Toulouse, France

• 11. Air Force Academy, Portugal 

• 12. Academia Militar,  Portugal
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
ВЪВ ВВВУ

• https://www.af-acad.bg/international/erasum_plus
Ваня Ветова – А-332
Антония Младенова – А-332
Ваня Кацарска – А-525
ст. лейт. Милен Симеонов – А-412

https://www.af-acad.bg/international/erasum_plus
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ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Заявление за участие:

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

2. Сертификат за ниво на владеене на английски език (ако
притежава).

Приемат се заявления за участие в стая А-332 –

ц. сл. Антония Младенова – amladenova@af-acad.bg

ц. сл. Ваня Ветова - vvetova@af-acad.bg

erasmus@af-acad.bg

https://www.af-acad.bg/international/erasum_plus
mailto:amladenova@af-acad.bg
mailto:vvetova@af-acad.bg
mailto:erasmus@af-acad.bg
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КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

1. Общ успех от следването (мин. 4.50).

2. Успешно положени всички изпити към момента на 
кандидатстване.

3. Английски език (мин. В1) /STANAG 6001.

4. Поведение и дисциплина.

5. Мотивация за участие в програма „Еразъм+“.

6. Извънкласна дейност.

7. Ваксинация срещу COVID 19 - при изискване на приемащия
университет.



ООИПТО
Организация за обучение и изпитване на 

персонал за техническо обслужване

• Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване - факултет
„Авиационен” (ООИПТО) е част от структурата на Висше Военновъздушно Училище 
„Георги Бенковски”

• Притежава валидно Удостоверение за Одобрение на „Организация за обучение и 
изпитване на персонал по техническо обслужване“ (Maintenance Training and 
Examination Organization Approval Certificate) № BG 147.0004

• Провежда изпити от името на компетентния орган на персонал по техническо
обслужване, включително изпити на обучаеми, които не са завършили курс за основно
обучение, в съответствие с изискванията на Част-66 за категории А, В1, В2 и В3;

• Издава свидетелства в съответствие с допълнение III след успешно завършване на 
одобрен курс за основно обучение, обучение за тип ВС или за успешно полагане на 
изпитите.
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ООО
Одобрена организация за обучение 

“Димитър Списаревски“

• Обучение на пилоти за гражданската авиация

• Придобиването на свидетелства за летателна
правоспособност по програма за обучение на 
любител – пилоти PPL (А)  се извършва в 
съответствие с Регламент (EC) 1178/ 2011 от 
03.11.2011

• „Удостоверение за експлоатационна годност на 
летателна площадка Долна Митрополия“ с 
рег. № 1379/29.05.2020 г.

• Сертификат за Одобрена Организация за 
Обучение/Approved Training Organization  
Certificate  bg/ato -018;

• Проведени теоретичени курсове за пилот -
любител PPL(A) с курсанти от ВВВУ и 
външни обучаеми.
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QUESTIONS
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COLONEL KOLEV Andriyan

Deputy Commander Professional Training &

International Affairs

int.vicerector@af-acad.bg

+359884124382
https://www.af-acad.bg/

mailto:Int.vicerector@af-acad.bg

