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ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ 
 

Преподавателската мобилност с цел преподаване дава възможност на преподавателите 
да преподават в партниращо висше училище в чужбина. Преподавателската дейност трябва да 
съдържа минимум 8 часа преподаване за период от минимум 2 дни  до максимум 5 дни, без 
да се броят дните за пътуване. Дните за пътуване не се броят като легитимен престой за 
финансиране, дори когато в денят на пътуване преподавателят е имал академични 
отговорности.  

Общият размер на финансовата субсидия се изчислява като се умножи броят на 
дните на престой (от 2 до 5 дни) плюс един от дните за пътуване, по единичната дневна 
ставка за съответната държава. Към общата сума дневни разходи се добавят и пътните 
разходи. 

Размерът на субсидията за покриване на дневните разходи е различен за четирите групи 
държави, който е разпределен, както следва.  

 
 160 Евро за  група 1 (Дания, Ирландия, Нидерландия, Швеция, Обединено 

кралство);  
 140 Евро за група 2  (Белгия, Чешка република, Гърция, Франция, Италия, Кипър, 

Люксембург, Унгария, Австрия, Полша, Румъния, Финландия, Исландия, Лихтенщайн, 
Норвегия, Турция); 

 120 Евро за група 3 (Германия, Испания, Латвия, Малта, Португалия, Словакия, 
бивша югославска република Македония); 

 100 Евро за група 4 (Естония, Хърватия, Литва, Словения). 
 

Размер на пътните разходи  -  отиване и връщане 
Пътните се изчисляват с помощта на поддържания от Европейската комисия калкулатор 

за разстояния. 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

(от мястото на местоживеене до мястото на провеждане на мобилността) 
 

По-малко от 100 км   20 евро на участник 

Между 100 и 499 км  180 евро на участник  

Между 500 и 1999 км  275 евро на участник  

Между 2000 и 2999 км  360 евро на участник  

Между 3000 и 3999 км  530 евро на участник  

Между 4000 и 7999 км  820 евро на участник  

8000 км или повече            1500 евро на участник  

 
ЗАБЕЛЕЖКА: ПАРИТЕ ЗА ПЪТНИ РАЗХОДИ СЕ ПОЛУЧАВАТ НА ЛИЧНА СМЕТКА НА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ЕВРО, НО ТОЙ/ТЯ Е ДЛЪЖЕН/НА ДА СИ ЗАКУПИ САМОЛЕТНИЯТ 
БИЛЕТ ОТ ФИРМАТА, СПЕЧЕЛИЛА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.  
ЗА ИНФОРМАЦИЯ – ЕРАЗЪМ ОФИС/РЕКТОРАТ – МУ – СОФИЯ – 02/9152138; e-mail: 
sborisova@mu-sofia.bg  

 
Как се осигуряват субсидии за преподавателска мобилност по програма ЕРАЗЪМ+? 
Броят преподавателски Еразъм субсидии в Медицински университет – София е резултат 

от двустранни договори между Медицински университет – София и университети от страни 
участващи в програмата. Списъкът с двустранните споразумения с чуждестранни университети, 
от който може да си избирате приемащ университет за реализиране на Еразъм период, може да 
бъде намерен на интернет страницата на МУ-София  

http://mu-sofia.bg/system/files/Docs/Ineter_instution_agreemwnt20142020.pdf.   
 

Общите критерии за подбор на преподаватели са: 
 Владеене на езика на преподаване в приемащия университет на високо академично 

ниво. 
 Щатен преподавател на Медицински университет – София.  
 Активна работа с входящи и изходящи Еразъм-студенти. 
 Съдействие за разширяване на партньорствата по програма „ЕРАЗЪМ+“.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
mailto:sborisova@mu-sofia.bg
http://mu-sofia.bg/system/files/Docs/Ineter_instution_agreemwnt20142020.pdf


ОТДЕЛ “МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ”                                   ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

                         

 3 

 Иницииране и участие в разработването на проекти/разработване на учебни 
програми, интензивни школи, по програма „ЕРАЗЪМ+“; 

 Работна програма/Покана от приемащ университет. 
 

След като бъде избран ЕРАЗЪМ преподавателят сключва Договор с Медицински 
университет – София 

 
Всеки преподавател, одобрен за ЕРАЗЪМ субсидия и получил потвърждение от 

приемащия университет, подписва типов договор  с Медицински университет – София в  три 
оригинални екземпляра, 2 седмици преди заминаване. В Договора са включени клаузи за 
неговите права и задължения по използването на субсидията и по представянето му в 
приемащата институция + приложения на изискваните отчетни документи.  

Представя Доклад за командироване в отдел „Международна интеграция и проектно 
финансиране”, с цел изготвяне на Заповед за командировка, минимум 2 седмици преди датата 
на заминаване. 

Как преподавателят получава субсидията? 

По банков път на един транш на изрично посочена от преподавателя банкова сметка  в 
евро, в избрана от него банка, вписана в сключения между него и университета договор.  

Как преподавателят отчита периода на обучение? 

При завръщането си преподавателят е длъжен да представи: 

 Споразумение за преподаване (Мobility agreement-Staff for teaching), одобрено от 
Медицински университет - София и приемащата институция - http://mu-
sofia.bg/system/files/Docs/Mobility_Agreement-Staff_teaching.doc . 

 Договор между Медицински университет-София и служителя.  
 Заповед за командировка.  
 Сертификат за академичен престой, удостоверяващ продължителността на престоя 

и преподавателския хорариум.  
 Декларация по Закона за защита на личните данни –  

http://mu-sofia.bg/system/files/File/Projects/Deklarazia-LD_Teachers.doc . 
 Он-лайн отчет.  
 Билет от пътуването, бордни карти, фактури от  местата за настаняване.  

 
Здравна застраховка: Преподавателят трябва да има Европейска здравна карта: www.nhif.bg. 
Препоръчва се преподавателят да си направи допълнителна здравна застраховка, както и 
всички допълнителни застраховки, изисквани от приемащата страна. 
Програма Еразъм+ в Медицински университет - София се администрира от отдел 
“Международна интеграция и проектно финансиране - офис „Еразъм”. Това е звеното, към което 
е необходимо да се обръщате при интерес за участие в програмата, и което ще ви асистира в 
подготовката Ви за реализиране на мобилността.  
 
ПРИЗНАВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА МОБИЛНОСТ:  
Мобилността на  Еразъм преподавателите в Медицински университет – София се 
признава при кариерно развитие и при атестация на преподавателите. 
 

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ на Медицински 
университет – София 

 
гр. София 1431, бул. „Акад. Ив. Гешов” №15, ет. 12, стая 9-ляво;  ет.12, стая 18 

 
Ръководител отдел: проф. д-р Радослав Гърчев, дм, дмн -    r.girchev@gmail.com  

 
Институционален Еразъм координатор: Савена Борисова -  sborisova@mu-sofia.bg 

                                                                                   тел. +359 2 9152138 

http://mu-sofia.bg/system/files/Docs/Mobility_Agreement-Staff_teaching.doc
http://mu-sofia.bg/system/files/Docs/Mobility_Agreement-Staff_teaching.doc
http://mu-sofia.bg/system/files/File/Projects/Deklarazia-LD_Teachers.doc
http://www.nhif.bg/
mailto:r.girchev@gmail.com
mailto:sborisova@mu-sofia.bg

