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ПРАВИЛНИК 

ЗА РАБОТА ПО ЕРАЗЪМ+ 

ВЪВ ВВВУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Настоящият правилник урежда правилата за работа на Висшето 

военновъздушно училище „Георги Бенковски“ (ВВВУ) в рамките на 

програма ЕРАЗЪМ+ на Европейската комисия. Програма ЕРАЗЪМ+ е 

Европейска програма за образование и обучение, която започва през 2021 г. 

и продължава до 2027 г. Този правилник е в съответствие с периода 2021-

2027 г.  

Чл. 2. Настоящият правилник урежда въпроси по администриране на 

Еразъм+ мобилността и прилежащите процедури, включващи следните 

дейности: 

“Студентска мобилност с цел обучение” (СМО); 

“Студентска мобилност с цел практика” (СМП); 

“Мобилност на персонала с цел преподаване” (МПП); 

“Мобилност на персонала с цел обучение” (МПО); 

осъществявани по ключова дейност КД1, поддейности КД131 

(мобилност между програмни държави) и КД171 (мобилност между 

програмни държави и държави-партньори). 

 

II. OТГОВОРЕН СЪСТАВ 

Чл. 3. (1) Официален представител на програма Еразъм+ е зам-

началник на ВВВУ по професионална подготовка и международна дейност. 

Той е и институционален координатор по програмата. 

(2) Официалният представител:  

1. контролира дейността по Еразъм+ мобилности;  

2. осъществява връзката между ЦРЧР и ВВВУ;  

3. подготвя и подписва ежегодните заявки на ВВВУ до ЦРЧР за 

финансиране на Еразъм+ мобилности;  

4. подписва финансовите споразумения с ЦРЧР;  

5. подписва двустранните споразумения с чуждестранни университети 

и организации;  

6. подписва индивидуалните договори с участниците в Еразъм+ 

мобилност;  



4 

 

7. утвърждава разпределението на средствата по финансовите 

споразумения с ЦРЧР;  

8. подготвя и подписва междинните и финални отчети на ВВВУ;  

9. подписва финансовите договори на участници в мобилност; 

10. съхранява оригиналните договори на участниците, 

разходооправдателните документи на участвалите в мобилност, както и 

финалните им отчети;  

11. за целите на акредитационни и други процедури изготвя отчет за 

участието на училището в Еразъм + програмата.  

Чл. 4. С оперативното управление на програма Еразъм+ и 

прилежащите й дейности са ангажирани Еразъм+ координатори – на 

факултет „Авиационен“, на департамент „Природни и хуманитарни науки“,  

на ПСК, както и катедрени координатори на факултет „Авиационен“. 

(1) Еразъм+ координаторите  на факултет „Авиационен“, на 

департамент „Природни и хуманитарни науки“ и  на Професионален 

сержантски колеж:  

1. ръководят подготовката, издаването и разпространението на 

информация за програмата на академичната общност в училището;  

2. осъществява връзката между ВВВУ и академичната общност на 

чуждестранни университети и организации;  

3. разпространяват информация за предстоящи Еразъм събития и 

дейности;  

4. участват в изготвянето и актуализирането на вътрешните 

нормативни актове на висшето училище, отнасящи се до програма Еразъм+;  

5. координират административната дейност по Еразъм+;  

6. изготвят двустранните споразумения с чуждестранни университети, 

организации и участници в мобилността;  

7. съдействат при изготвяне на документация за осъществяване на 

мобилностите по програмата;  

8. подпомагат и участват при организирането на процедурите за 

селекция на студенти, докторанти, преподаватели и персонал;  

9. участват в подготовката, провеждането и отчитането на входящата и 

изходяща студентска и преподавателска мобилност, както и мобилност на 

персонала с цел обучение;  

10. оказват съдействие (при необходимост) и консултират студентите, 

докторантите, преподавателите и персонала при попълването на 

необходимите документи за съответната мобилност, по процедурите за 
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академично признаване на мобилността, както и при съставянето на 

Индивидуалния план за обучение на изходящите студенти;  

11. подготвят нужната документация и участват в селекцията на 

преподавателите, кандидатстващи за участие в мобилност с цел 

преподаване или обучение;  

12. подготвят нужната документация и участват в подбора на 

персонала, кандидатстващ за участие в мобилност с цел обучение;  

13. подготвят нужната документация и участват в процедурите по 

селекция на студенти и докторанти;  

14. уведомяват приемащата институция за резултатите от проведения 

подбор на студенти, докторанти и преподаватели в рамките на указаните в 

двустранните споразумения срокове за това;  

15. изготвят протоколите за селекция и прилежащите административни 

документи;  

16. контролират студентското състояние на изпратените по програмата 

студенти за целия срок на обучение в чужбина;  

17. подпомагат, координират и организират провежданите в училището 

Еразъм седмици с цел преподаване и/или обучение. За целите на Еразъм 

събитията в училището може да изиска създаване на организационен 

комитет;  

18. поддържат и осъществяват връзката между ВВВУ и съответния 

приемащ чуждестранен университет по електронен път, като следи за 

спазването на предварително договорените в двустранното споразумение 

срокове за подаване и приемане на документите на кандидатите за участие 

в мобилност;  

(2) Катедрените координатори от факултет „Авиационен“:  

1. участват в подготовката, издаването и разпространението на 

информация за програмата на академичната общност в училището;  

2. разпространяват информация за предстоящи Еразъм събития и 

дейности;  

3. съдействат при изготвяне на документация за осъществяване на 

мобилностите на обучаеми по програмата;  

4. участват в подготовката, провеждането и отчитането на входящата 

и изходяща студентска и преподавателска мобилност, както и мобилност на 

персонала с цел обучение;  

5. оказват съдействие (при необходимост) и консултират студентите, 

докторантите, преподавателите и персонала при попълването на 

необходимите документи за съответната мобилност, по процедурите за 
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академично признаване на мобилността, както и при съставянето на 

Индивидуалния план за обучение на изходящите студенти;  

6. участват в процедурите по селекция на обучаеми и докторанти;  

7. контролират студентското състояние на изпратените по програмата 

студенти за целия срок на обучение в чужбина;  

8. подпомагат, координират и организират провежданите в училището 

Еразъм седмици с цел преподаване и/или обучение.  

Чл. 5. (1) Управлението на академичния студентски обмен и 

дейностите по ECTS се осъществяват от ECTS координатор.  

(2) ECTS координаторът:  

1. отговаря за прилагането на принципите и механизмите на 

Европейската система за трансфер на кредити във ВВВУ, която е в основата 

на академичния студентски обмен между университетите-партньори;  

2. съдейства на Еразъм+ координаторите при подбора на най-

подходящите учебни дисциплини, които ще изучават входящите или 

изходящи студенти и докторанти, участващи в мобилността;  

3. отговаря за признаване на резултатите от мобилността с цел 

обучение или практика на студентите. 

Чл. 6. (1) Финансово-счетоводното обслужване на програмата се 

организира и контролира от финансов Еразъм+ координатор.  

(2) Финансовият Еразъм+ координатор:  

1. организира финансово-счетоводното обслужване на програмата;  

2. осигурява трансфера на индивидуалния грант до всеки участник;  

3. съхранява оригиналните финансови отчети, разходооправдателните 

документи на училището по програмата, оригиналните банкови извлечения 

и др. документи от финансов характер.  

 

 

III. ДВУСТРАННИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА МОБИЛНОСТ 

МЕЖДУ ВВВУ И ДРУГИ ВИСШИ УЧИЛИЩА ОТ ПРОГРАМНИ 

ДЪРЖАВИ: 

Чл. 7. (1) Двустранните споразумения за мобилност се сключват между 

ВВВУ и други висши училища от програмни държави, които имат 

присъдена Еразъм Харта или партниращи държави, които имат PIC номер 

от ЕК.  

(2) Двустранните споразумения за обмен с цел практика се сключват 

между ВВВУ и организации от програмни държави, които предлагат 

работни места, с изключение на забранените от ЦРЧР институции.  
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Чл. 8. (1) Преди да се представят за подписване от официалния 

представител, проектите на двустранни споразумения се разглеждат от 

Еразъм+ координатор като се подлагат на оценка следните критерии: 

1. брой на потенциални студенти и преподаватели със необходимата 

чуждоезикова подготовка;  

2. съпоставимост на учебните планове на двата университета;  

3. възможности за признаване на обучението;  

4. възможности за настаняване;  

5. брой на сключени двустранни споразумения с университети от 

същата програмна или партнираща държава.  

(2) Одобрените споразумения се подписват в два еднообразни 

екземпляра от официалния представител на ВВВУ.  

 

IV. ПРОЦЕДУРА ПО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИЗХОДЯЩА 

МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ И ИЗХОДЯЩА МОБИЛНОСТ С 

ЦЕЛ ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИ, КУРСАНТИ И ДОКТОРАНТИ 

„Еразъм+” дава възможност за краткосрочна мобилност за обучение 

или практика в страна, членка на ЕС или асоциирана към програмата. 

Обучаемите посещават занятия и полагат изпити в приемащ университет 

или провеждат стаж в приемаща организация/университет. Програмата 

отпуска месечна финансова помощ(грант), като обучаемите запазват 

правото на стипендия във ВВВУ. Студентите заплащат семестриална такса 

в ВВВУ и не заплащат семестриална такса в приемащия университет. Право 

на участие имат бакалаври, магистри и докторанти в редовна, задочна или 

дистанционна форма на обучение. Признават се академичният престой, 

изпитите и стажът, ако те съответстват на учебните планове във ВВВУ. 

Останалите се вписват в Европейското дипломно приложение на обучаемия. 

Преди кандидатстване за мобилност обучаемите трябва да се запознаят 

със Студентска Харта Еразъм и Процедурата по администриране на 

мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика по програма 

„Еразъм+” на студенти, курсанти и докторанти от ВВВУ „Г. Бенковски“ от 

сайта на ВВВУ в рубриката „Еразъм+”. 

Чл. 9. Кандидатстване 

(1) Подаване на документи за включване в процедура по подбор 

Студентите, курсантите и докторантите, които желаят да участват в 

мобилност по програма „Еразъм+”, трябва да подадат следните документи 

към Еразъм + координаторите (формулярите са публикувани на сайта на 

ВВВУ в рубриката „Еразъм+”): 
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1.1. Заявление-формуляр – след попълването му от обучаемия средният 

успех отследването на обучаемия се вписва от инспектора в канцеларията 

на ВВВУ и се удостоверява с подпис. На оценка подлежат само формуляри 

за кандидатстване, на които всички полета са попълнени и които са 

подписани  от инспектора във ВВВУ и от обучаемия. 

1.2. Копие от сертификат за владеене на чужд език (STANAG 6001, 

ALCPT, FCE, IELTS и др.), ако има такъв. 

1.3. Мотивационно писмо  

Чл. 10. Подбор 

Подборът и класирането на кандидатите се извършва от Комисия, която 

включва председател (зам-началник ВВВУ професионална подготовка и 

международна дейност) и членове (факултетен координатор, катедрените 

координатори на кандидатите, ротен командир и председател на изпитната 

комисия по английски език). Окончателният подбор трябва да бъде одобрен 

от зам.-ректора на ВВВУ по учебната част и декана на факултет 

„Авиационен“. 

Подборът на кандидатите преминава през следните етапи: 

1. Подбор по документи, с което се установява степента на 

съответствие с формалните изисквания на програмата, критериите на ВВВУ 

и правото на обучаемия да участва в програма „Еразъм+” (общата 

продължителност на периода на мобилността, включително предишни 

участия по секторна програма „Еразъм+”, не трябва да надвишава 12 месеца 

за всеки цикъл на обучение). 

2. Тест по чужд език – всеки кандидат, успешно преминал първия 

етап, полага тест по английски език. Тестът се провежда в Департамент 

„Природни и хуманитарни науки“ от изпитна комисия. По решение на 

изпитната комисия по английски език и Комисията по подбор, може да не 

държат изпит кандидатите, които са представили сертификат за владеене на 

английски език. 

3. Класиране на кандидатите – въз основа на определените от ВВВУ 

„Г. Бенковски“ критерии за кандидатстване по програма „Еразъм+“ се 

извършва класиране на кандидатите.  

Катедрените координатори заедно с факултетния координатор на 

факултет „Авиационен“ разпределят одобрените за мобилност кандидати по 

университети-партньори съгласно класирането и техните предпочитания, 

вписани в Заявлението за кандидатстване. Продължителността на 

обучението/практиката се взема от сайта на приемащия университет. 

За курсантите трябва да се взема предвид войсковия стаж, който в 

никакъв случай не бива да бъде нарушаван. 
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След разпределението на кандидатите факултетният или катедрените 

координатори осъществяват контакт с университетите-партньори за 

потвърждение от тяхна страна, дали ще могат да приемат определения брой 

наши обучаеми. След получаване на положителен отговор от 

координаторите на приемащия университет се изготвя Протокол от 

проведен конкурс.  

Координаторът предава Протокола от проведен конкурс на зам-

началник ВВВУ „Г. Бенковски“ по професионална подготовка и 

международна дейност, който го съгласува със зам.-ректора на ВВВУ по 

учебната част и декана на факултет „Авиационен“. 

Зам-началникът на ВВВУ „Г .Бенковски“ по професионална 

подготовка и международна дейност  изготвя докладна записка до 

Директора на дирекция „Управление на човешките ресурси” към 

Министерство на отбраната с предложение за участие на курсанти от ВВВУ 

„Георги Бенковски” в студентска мобилност с цел обучение/практика по 

Програма „Еразъм+”. 

При получаване във ВВВУ на Заповедите за командировка в чужбина 

от МО на БА 

Регистратурата за некласифицирана информация ги завежда на отчет, 

докладва на Началника и след резолюция на Началника запознава лицата от 

резолюцията и изготвя по 3 копия на всеки екземпляр заповед, които връчва: 

- за служебно дело по програма „Еразъм+” – копие № 1, 

- на курсанта – копие № 2, 

- на отдел „Личен състав” за служебното дело на курсанта – копие №3. 

Чл. 11. Преди мобилността 

(1) След одобрение на кандидатурата обучаемият съвместно с 

катедрения координатор (според специалността на обучаемия) изготвят 

Споразумение за обучение/практика (Learning Agreement for 

studies/traineeships) в един екземпляр. Споразумението за 

обучение/практика е тристранно споразумение, което отразява лекционните 

и семинарните часове и/или практиката в приемащата институция, които ще 

бъдат посещавани. Споразумението се подписва от обучаемия, катедрения 

и факултетния координатор и се подпечатва. Споразумението се сканира и 

изпраща до приемащата институция по електронна поща от съответните 

Еразъм+ координатори на приемащия университет. 

Дисциплините, включени в договора, следва да осигуряват 30 кредита, 

по възможност напълно съвпадащи с предметите по учебния план на 

обучаемия във ВВВУ в периода на неговото отсъствие. Дисциплините в 

приемащия университет се вземат от сайта на съответния приемащ 
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университет. В случай че обучаемият не успее да получи необходимия брой 

кредити за признаване на семестър (30 кредита), то тогава сумата на 

кредитите, получени в приемащия университет трябва да бъде поне 60% (18 

кредита). В този случай броят на кредитите за семестъра се изчислява като 

сбор от броя на кредите, получени в чуждестранния университет плюс броя 

на кредитите от изпитите, които Еразъм+ обучаемият полага съгласно 

учебния план във ВВВУ за съответния семестър след завръщането си, като 

общият брой трябва да бъде минимум 30 кредита. При мобилност с цел 

практика броят на кредитите трябва да са съгласно учебния план на 

съответната специалност или част от тях (ако е приложимо). 

(2) Уведомяване на обучаемия за получено одобрение от приемащия 

университет. 

(3) Подаване на документи, необходими за записване на обучаемите в 

приемащия университет. 

Одобреният кандидат трябва да подготви и изпрати в Еразъм+ офиса 

на приемащия 

университет всички документи, които се изискват от него, като предава 

е-копия от тях за досието си на катедрения координатор.  

(4) Действия и задължения на страните след изпращане на 

документите за записване на обучаемия в институцията-домакин: 

- Обучаемият си прави европейска здравна карта, която е безплатна. 

Задължение на обучаемия е да направи всички необходими застраховки в 

съответствие с дейността, за която се предоставя финансирането. 

- Обучаемият избира транспорт и транспортна фирма и уточнява датите 

на пътуване. 

- Обучаемият уведомява катедрения си координатор, че е получил 

потвърждение и го уведомява за датите на пътуване и избрания транспорт 

(автобус, влак или самолет). 

- Между обучаемия и ВВВУ „Георги Бенковски” се сключва Договор 

за безвъзмездна помощ за студентска мобилност с цел обучение/практика. 

Той се попълва от обучаемия съвместно с катедрения координатор в три 

екземпляра (един за обучаемия, един за програма „Еразъм+” и един за 

отделение „Финанси”). Договорът се подписва от обучаемия на всяка 

страница, а от факултетния координатор и от ректора на определените за 

това места. Този договор фиксира 

точния период на мобилност и размера на Еразъм+ гранта за посочения 

период на мобилност. 

- Обучаемият уведомява инспектора си във факултета за предстоящата 

мобилност. 
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- Обучаемият попълва и подписва декларация за защита на личните 

данни. 

- Избраният за мобилност обучаем извършва онлайн оценка на 

езиковите познания преди и в края на периода на мобилността на езика на 

обучение или практика. Участникът трябва незабавно да информира 

факултетния координатор, ако той не е в състояние да извърши онлайн 

оценката. 

- В зависимост от оценката от онлайн теста обучаемият получава 

лиценз за онлайн курс за повишаване на чуждоезиковото ниво. 

- В края на мобилността отново полага тест за установяване напредъка 

по чуждоезиковата компетентност по съответния чужд език, на който се 

обучава. 

- Лицензите се получават от институционалния координатор на 

посочения от обучаемия в договора имейл адрес. 

- Преди заминаването студентите предоставят на катедрения 

координатор копие от 

Документ за платена семестриална такса във ВВВУ” за периода на 

обучение в чужбина. 

- Две седмици преди отпътуването си обучаемият потвърждава дата и 

час на пристигане на Еразъм+ администратора в приемащия университет и 

прави уговорка за посрещане. 

Чл. 12. По време на мобилността 

При пристигане обучаемият се регистрира при Еразъм+ координатора 

на приемащия университет. В първата седмица след пристигане обучаемият 

доуточнява своята програма и ако има промени, попълва Промени към 

Споразумение за обучение (Changes to the Learning Agreement) – документът 

се подписва и подпечатва от приемащия ВУЗ, заедно с първоначалния 

Learning Agreement.  

Чл. 13. След завръщане от мобилност – отчитане периода на мобилност 

и академично признаване 

В края на мобилността обучаемият отново полага тест за установяване 

напредъка по чуждоезикова компетентност. Обучаемият трябва незабавно 

да информира катедрения/факултетния координатор, ако той не е в 

състояние да извърши онлайн теста. 

Участникът трябва да попълни и изпрати онлайн отчет (on-line EU 

survey) най-късно до 10 дни след края на периода на мобилността. 

Задължителният онлайн отчет се изпраща на имейла на обучаемия от 

Европейската комисия. В отчета обучаемият записва получените кредити от 

мобилността и тяхното признаване.  
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След приключване на обучението/практиката обучаемият се задължава 

в срок от 10 (десет) дни да отчете проведената мобилност. Отчитането 

включва: 

(1) Предоставяне на катедрения координатор на следните документи за 

признаване на 

престоя: 

1.1. Споразумение за обучение/практика (Learning Agreement for 

studies/traineeships); 

1.2. Копие на Академична справка (Transcript of Records); 

1.3. Документ от приемащата институция, удостоверяващ 

продължителността на престоя(напр. Certificate of Stay) (ако е приложимо); 

1.4. Анекс към договора – попълва се от всички обучаеми, като в него 

след мобилността се отразяват реалният престой и броят придобити 

кредити. 

1.5. Есе – споделяне на опита и впечатленията от мобилността в 

приемащия университет (в обем от около 1/2 страница) за интернет-

страницата на ВВВУ (на имейла на координатора); 

1.6. Снимка от мобилността за интернет-страницата на ВВВУ (на 

имейла на координатора). 

(2) Обучаемият подава Заявление до Декана на факултет „Авиационен” 

за признаване на мобилността му, към която прилага: 

2.1 академичната справка (Transcript of Records), издадена от 

приемащия университет за периода на мобилност – копие. 

2.2. официален превод на Академичната справка (Transcript of Records) 

– копие. 

При представяне на всички необходими документи във ВВВУ „Георги 

Бенковски” се гарантира на всички Еразъм+ студенти, курсанти и 

докторанти признаването на периода на обучение/практика в партниращата 

институция в максимален срок до пет седмици съгласно Студентска Харта 

Еразъм. Това признаване може да бъде отказано само, ако обучаемият не 

успее да постигне академичното ниво, изисквано от приемащия университет 

или по някакъв друг начин не удовлетвори условията, поставени от 

партниращите по мобилността институции за пълно признаване на Еразъм+ 

периода. Вписването на оценките и кредитите по дисциплините, които са 

изучавани в чуждестранния университет и фигурират в учебния план, по 

който студентът се обучава в ВВВУ, се осъществява по административен 

път съгласно установената процедура и с оценката от академичната справка 

(Transcript of Records), представена от обучаемия и призната от Комисията 

по кредитите въз основа на издаден от нея протокол. Изучаваните извън 
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рамките на учебния план дисциплини се вписват в Европейското дипломно 

приложение (Diploma Supplement). 

Неположените изпити, които обучаемият има съгласно учебния план, 

се полагат възможно най-бързо, но най-късно до следващата изпитна сесия. 

В този случай обучаемият има право на индивидуален протокол, а заверка 

получава след явяване на консултация при съответния преподавател. При 

мобилност с цел практика броят на кредитите трябва да са съгласно учебния 

план на съответната специалност или част от тях (ако е приложимо). 

Неуспехът на обучаемия да изпълни изискванията по курса на 

обучение/практика за периода на неговия престой в чужбина може да доведе 

до искане за частично или пълно възстановяване на Еразъм+ гранта. Това 

положение няма да се отнася за студенти, курсанти и докторанти, които са 

били възпрепятствани да завършат планирания курс на обучение в чужбина 

поради форсмажорни обстоятелства или при наличие на оправдателни 

причини, които са съобщени навреме в писмен вид на зам-началника на 

ВВВУ по професионална подготовка и международна дейност и на 

Националната агенция ЦРЧР. 

Чл. 14. Документи за признаване на отпуснат и усвоен грант по 

Студентска мобилност с цел обучение/практика 

1. Онлайн за Европейската комисия 

1.1. онлайн оценка на езиковите познания – преди периода на 

мобилността; 

1.2. онлайн курс (ако е необходимо); 

1.3. онлайн оценка на езиковите познания – в края на периода на 

мобилността; 

1.4. онлайн отчет (on-line EU survey). 

2. Документи за студентското досие, които след приключване на 

мобилността катедрените координатори предават в Еразъм+ офиса за 

годишния отчет към Националната агенция: 

2.1. Заявление за участие; 

2.2. Декларация по чл. 20, ал.1 от Закона за защита на личните данни; 

2.3. Договор за безвъзмездна помощ за студентска мобилност с цел 

обучение/практика; 

2.4. Споразумение за обучение/практика (Learning Agreement for 

studies/traineeships) 

оригинал 

2.5. Промени към Споразумение за обучение (Changes to the Learning 

Agreement – ако е приложимо); 

2.6. Академична справка (Transcript of Records) – копие; 
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2.7. Анекс към договора; 

2.8. Есе – споделяне на опита и впечатленията от мобилността в 

приемащия университет (в обем от около 1/2 страница) за интернет-

страницата на ВВВУ; 

2.9. Снимка от мобилността за интернет-страницата на ВВВУ. 

 

V.ПРОЦЕДУРА ПО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИЗХОДЯЩА 

МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ И 

НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ ОТ ВВВУ 

В началото на академичната година на сайта на университета се 

обявяват бройките за мобилност с цел преподаване и мобилност с цел 

обучение. Те се разпределят съгласно извършената работа от факултетите и 

департаментите, като се отчита административната и преподавателската 

дейност през предходната академична година: 

- броя на нови двустранни споразумения, 

- броя на изходящата мобилност на обучаеми, 

- броя на входящата мобилност на обучаеми, 

- броя на преподавателите, обучаващи чуждестранни Еразъм+ 

обучаеми във ВВВУ,  

- броя на входящата мобилност на преподавателски и 

непреподавателски състав. 

 

Мобилност с цел преподавателска дейност трябва да включва минимум 

8 часа преподаване седмично (това изискване важи и в случаите, когато 

престоят е по-кратък от една седмица). Ако мобилността е по-дълга от 1 

седмица, минималният брой на часовете за преподаване през непълната 

седмица следва да е пропорционален на продължителността на тази 

седмица. Право на участие в мобилност с цел преподавателска дейности мат 

всички членове на преподавателския състав на първи основен трудов 

договор. Мобилността следва да се реализира във висше училище с 

присъдена Еразъм Харта или подписала споразумение за мобилност. 

Дейностите по мобилността следва да се осъществяват в програмна страна, 

различна от страната на пребиваване. Участието в конференции, семинари, 

конгреси и други подобни форуми не се зачита за мобилност по програма 

Еразъм+. Мобилността следва да се реализира в държава, различна от 

държавата на изпращащата институция или страната, в която пребивава 

желаещия да участва в мобилността. Продължителността на мобилността не 

може да бъде по-малко от 2 дни (без дните за път) и не може да надвишава 

2 седмици.  
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Мобилност с цел обучение се препоръчва за преподаватели и персонал, 

които са сключили нови двустранни споразумения, с цел запознаване на 

място с условията и възможностите за обучение и практика на обучаеми на 

ВВВУ. Обучението е предназначено за обмяна на опит, запознаване с 

добрите практики на университетите-партньори, придобиване на 

практически умения в областта на организацията и осъществяването на 

международното и другите 

направления на административната работа. Обучението може да се 

организира и проведе под формата на семинари, работни срещи, учебни 

визити, курсове, практическо обучение, кратки стажове и др. 

Чл. 15. Кандидатстване 

1. Подаване на документи 

Желаещите да осъществят мобилност подават към Комисиите за 

подбор по 

факултет/департамент следните документи минимум два месеца преди 

началото на мобилността (кандидатите попълват формулярите, 

публикувани на страницата на ВВВУ в рубриката „Еразъм+”): 

- заявление-формуляр 

- Европейски езиков паспорт 

- проекто-програма за преподаване/обучение, в която са отразени 

темите и допълнителната дейност, които се вземат под внимание при 

осъществяване на селекцията. 

2. Подборът се извършва по документи, като се установява степента 

на съответствие с формалните изисквания на програма „Еразъм+” и 

критериите на ВВВУ. 

Подборът и класирането на кандидатите се извършва от комисия, 

определена от зам-началник ВВВУ професионална подготовка и 

международна дейност. След провеждане на селектирането на кандидатите 

Комисията изготвя протокол за подбора. 

Селекционна процедура по мобилност с цел преподаване и мобилност 

с цел обучение е задължителна само за институции, където потокът 

желаещи за участие в мобилността преподаватели, отговарящи на 

критериите, надвишава възможната за реализиране планирана мобилност. 

Зам-началникът на ВВВУ по професионална подготовка и 

международна дейност изготвя докладна записка до Директора на дирекция 

„Управление на човешките ресурси” към Министерство на отбраната с 

предложение за участие на преподавателски и непреподавателски състав от 

ВВВУ „Георги Бенковски” в мобилност с цел преподаване/обучение по 
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Програма „Еразъм+”, като прилага екземпляр от Протокола от проведен 

конкурс на кандидатите във ВВВУ. 

При получаване във ВВВУ на Заповедите за командировка в чужбина 

от МО на БА Регистратурата за некласифицирана информация ги завежда 

на отчет, докладва на Началника и след резолюция на Началника запознава 

лицата от резолюцията и изготвя по 3 копия на всеки екземпляр заповед, 

които връчва: 

- за служебно дело по програма „Еразъм+” – копие №1, 

- на командирования – копие №2, 

- на отдел „Личен състав” за кадровото дело на командирования – копие 

№3. 

Чл. 16. Действия и задължения на страните след одобрение на 

програмата от приемаща институция и получаване на Заповедта за 

командировка в чужбина от МО на БА. При получаване на Заповедта за 

командировка в чужбина от МО на БА се сключва Индивидуален договор 

по мобилност с цел преподаване/обучение между кандидата и ректора в три 

екземпляра – един за кандидата, един за програма „Еразъм+” и един за 

отделение „Финанси”. Договорът се подписва от кандидата на всяка 

страница, а от ректора на определеното за това място. Въз основа на 

Договора, който фиксира точния период на мобилност и размера на Еразъм+ 

гранта, се изготвя платежно нареждане за банков превод. 

Ангажимент за закупуване на билет и застраховка има 

командированият, който ще осъществи „Еразъм+” мобилността. 

Чл. 17. Отчитане на мобилността 

След приключване на мобилността трябва да бъдат комплектувани и 

предадени в Еразъм+ офиса следните документи: 

Набор от документи за отчет на мобилността: 

1. Заявление за участие 

2. Европейски езиков паспорт 

3. Mobility Agreement – staff mobility for teaching или 

3. Mobility Agreement – staff mobility for training 

4. Договор за мобилност 

5. Декларация за защита на личните данни 

6. Сертификат за присъствие (Certificate of Attendance) 

7. Онлайн отчет (on-line EU survey)  

8. Отчет (за МО на БА) 

9. Билети (и бордни карти за самолетните билети) или фактура за 

зареждане на гориво (един брой на кола, независимо от броя на пътуващите) 

(за МО на БА) 
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Чл. 18. Еразъм+ грантът не е цялостна издръжка и не покрива всички 

разходи. Целта на финансовата подкрепа е да компенсира частично разходи, 

възникнали от разликата в стандарта на живот в отделните държави. 

При самоволно прекъсване срока на мобилността участниците са 

длъжни да възстановят напълно получения Еразъм+ грант. В случай, когато 

се преустанови периода на преподаване/обучение в приемащата институция 

поради форсмажорни обстоятелства, здравословни или други основателни 

причини или е осъществен период на престой, по-малък от минимално 

установения от ЦРЧР, институцията-бенефициент е длъжна веднага да 

уведоми писмено ЦРЧР и да изиска от участника в мобилността незабавно 

възстановяване на сумата, съответстваща на нереализирания престой в 

страната домакин. 

Чл. 19. Всички участници сами осигуряват билетите си за транспорт и 

хотелски резервации. Преди да правят хотелска резервация и закупуване на 

билети за пътуване, участниците трябва да са съгласували всички документи 

с Еразъм+ координатора. При несъблюдаване на този ред всички разходи са 

за сметка на участника в мобилността. Отчетните документи потвърждават 

началната и крайната дата на периода на мобилност. При разминаване в 

датите между Certificate of attendance и билетите, се отчита по-краткият 

отрязък от време (за начало на мобилността се приема по-късната дата, а за 

край на мобилността се приема по-ранната дата). 

 

VI. КРИТЕРИИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ИЗХОДЯЩА 

МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 

Чл. 20. Студенти, курсанти и докторанти 

1. Право на участие имат само обучаеми, които са български граждани 

или са официално признати от България за бежанци или постоянно 

пребиваващи чужденци. 

2. Студенти, курсанти и докторанти в редовна, задочна или 

дистанционна форма 

на обучение в ОКС бакалавър, магистър и доктор. 

3. Практическо владеене на съответния език – ниво В1 от 

Европейската езикова 

рамка и по-високо. 

4. Общ успех от курса на обучение не по-нисък от „много добър” 4,50 

и успешно положени всички изпити към момента на кандидатстване. 

5. Само за курсанти – да нямат войскови стаж по време на 

мобилността. 

6. Само за курсанти – КОК. 
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7. Само за курсанти – без дисциплинарни наказания, които са в сила. 

8. Само за курсанти – курсанти 5 курс, II семестър нямат право на 

участие в програмата. 

9. Мобилност за обучение - наличие на съответствие между 

дисциплините, изучавани в приемащата институция и тези, които 

кандидатът би изучавал в изпращащата институция. Мобилност за практика 

– обосновано предложение от кандидата за област/тема на практиката в 

партньорската институция. 

10. Предимство имат обучаемите, които не са участвали в мобилност. 

11. Предимство имат обучаемите, които се ангажират в работата по 

програмата като ментори на чуждестранни обучаеми или под друга форма 

на сътрудничество. 

12. Предимство имат обучаемите, които имат активна училищна 

извънкласна дейност. 

Чл. 21. Преподавателски и непреподавателски състав 

1. Преподавателски и непреподавателски състав без оглед на тяхната 

длъжност 

(щатна или нещатна) и научно звание/степен. 

2. Практическо владеене на съответния език – ниво В2 от Европейската 

езикова 

рамка и по-високо. 

3. Изявени интереси в областта, за която се кандидатства – на базата на 

дисциплини, които се преподават като учебни (задължителни или 

избираеми), публикации, участие в конференции и др. 

4. Мобилността ще допринесе за подготовката на съвместни проекти. 

5. Предимство има кандидат, който не е участвал в мобилност по 

програмата през последните две години. 

6. Предимство имат преподаватели, координатори и сътрудници, 

които: 

- са сключили нови двустранни споразумения; 

- се ангажират в работата по програма „Еразъм+” и администрирането 

на 

изходяща и входяща студентска, курсантска и преподавателска 

мобилност; 

- са водили занятия на чуждестранни „Еразъм+” студенти, курсанти и 

докторанти във ВВВУ. 
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VII. ПРОЦЕДУРА ПО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ВХОДЯЩА 

МОБИЛНОСТ ЗА ОБУЧАЕМИ 

Чл. 22. Всяка учебна година ВВВУ публикува на уебсайта си Каталог 

за входяща мобилност по Еразъм+ с предлаганите на английски език учебни 

дисциплини, кратко описание на учебната дисциплина,  брой ECTS, брой 

часове и преподавател. 

Чл. 23 Желаещите да се обучават във ВВВУ студенти от 

университетите-партньори изпращат до Еразъм+ офиса следните 

документи:  

1. Формуляр за кандидатстване по образец.  

2. Договор за обучение по образец, подписани и подпечатани от 

официалния представител на изпращащия университет.  

3. Академична справка на английски език.  

4. Копие на паспорт/ лична карта.  

5. Автобиография на английски език.  

6. Копие на европейска здравна карта или копие на здравна 

застрахователна полица.  

7. Сертификат за владеене на английски език или доказателство за 

нивото на владеене на езика. 

Чл. 24. Преди мобилността:  

(1) Документите по чл. 20 се съгласуват с ECTS координатора и  зам-

началник ВВВУ по професионална подготовка и международна дейност; 

(2) ВВВУ координаторът изготвя Letter of acceptanceс точни дати на 

мобилността; 

(3) На приетите за обучение чуждестранни обучаеми Ректорът издава 

заповед за записване към програмата; 

(4) При необходимост от издаване на виза зам-началник на ВВВУ по 

професионална подготовка и международна дейност подготвя и изпраща 

необходимите документи до съответните посолства и консулства, 

удостоверяващи учебния престой на пристигащия обучаем.  

 

Чл. 25. В срок до 10 работни дни след пристигането на студента 

Еразъм+ координатор изготвя досие, което се състои от:  

- Заповед за записване.  

- Договор за обучение.  

- График на учебните занятия.  

В хода на обучението на студента през семестъра към досието се 

прилагат:  

-Протоколи от положени изпити.  
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- Академична справка за обучението му/й.  

Еразъм+ координаторът попълва сертификат с информация за точната 

дата на пристигане на чуждестранните студенти.  

Чл. 26. Ангажиментите по посрещане и настаняване на пристигащите 

студенти и взаимоотношенията с българските власти и институции 

(откриване на банкова сметка, регистрация в полицията, ползване на 

библиотека, издаване на карта за БДЖ и др.) се поемат от екип, определен 

от зам-началник на ВВВУ по професионална подготовка и международна 

дейност на ВВВУ. Еразъм+ координатор организира информационен ден за 

пристигащите студенти. Целият Еразъм+ екип на ВВВУ се стреми да 

създава оптимални условия за ефективен учебен процес. 

Чл. 27. След приключване на мобилността се изготвя в рамките на 1 

ден потвърдително писмо с датите на престоя на обучаемия  и академична 

справка по образец на ЕК в рамките на 15 дни. 

 

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 28. Настоящият Вътрешен правилник се приема на основание 

Ръководство за програма Еразъм +. 

Чл. 29. Всички дейности, неуредени или неупоменати в този Вътрешен 

правилник, се подчиняват на Ръководството на програма ЕРАЗЪМ+ и на 

действащата Харта ЕРАЗЪМ за ВВВУ.  

Чл. 30. Настоящият Вътрешен правилник влиза в сила от датата на 

приемането му от Академичния съвет на ВВВУ “Г. Бенковски”. 
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