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Глава I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Мобилностите към програмни държави1 на докторанти, преподаватели и 

служители в сферата на висшето образование се осъществяват въз основата на 

Договор No 2018-1-BG-01-KA103-047052 за финансова подкрепа между 

Селскостопанска академия (ССА) и Център за развитие на човешките ресурси 

(Национална агенция), отговарящ за администрирането на Програма „Еразъм+" 

в България.

2. Основен предмет на Договора е организиране и провеждане на следните 

дейности:

• Мобилност на докторанти с цел обучение в сферата на висшето 

образование е насочена към докторанти и дава възможност за реализиране

1 Програмни държави -  Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Великобритания, 
Лихтенщайн, Норвегия, Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания, Кипър, Холандия, 
Малта, Португалия, България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, 
Словакия, Словения,Македония, Турция



на мобилност по специалността в друго виеше училище в програмна 

държава.

• Мобилност на докторанти с цел практика/стаж в сферата на висшето 

образование е насочена към докторанти и дава възможност за практика в 

друго виеше училище или предприятие в програмна държава.

• Мобилност на служители с цел преподаване е насочена към 

преподавателския и академичния състав на Селскостопанска академия и 

дава възможност за преподаване във висши учебни институции в 

програмни държави. Дейността за мобилност на служители с цел 

преподаване може да се отнася до всяка тематична област/академична 

дисциплина.

• Мобилност на служители с цел обучение в сферата на висшето 

образование е насочена към преподавателския и административен 

персонал на Селскостопанска академия и дава възможност за 

професионално развитие на участниците в друга организация в програмна 

държава. Може да е под формата на тренировъчни мероприятия в чужбина 

(с изключение на конференции) и обмен на опит чрез наблюдение на 

работата/периоди на наблюдение/обучение в партньорско виеше училище 

или в друга съответна организация в чужбина.

3. За периода 2018-2019 г. Селскостопанска академия разполага с 95 мобилности 

по 7 дни за преподаватели и служители и 10 мобилности по 3 месеца за 

докторанти.2

Глава II

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Документите за кандидатстване се подават в Централна администрация (ЦА) на 

Селскостопанска академия, адресирани до Екипа за управление и изпълнение на 

проекта по Програма „Еразъмт".

2 Броят и продължителността на мобилностите е индикативен и може да бъде променян в зависимост от получените
заявления



Кандидатите подават лично или по пощата с обратна разписка следните документи:

1. Заявление за кандидатстване (по образец).

2. Копие от трудовия договор на кандидата (при кандидатстване за мобилности на 

преподаватели и служители).

3. Копие на Заповед за зачисляване в докторантура редовна/задочна форма на 

обучение по докторска програма (при кандидатстване на докторанти с цел 

обучение/практика).

4. Поименна покана до кандидата, с включен период на мобилност от приемащата 

организация-партньор от програмна държава по „Еразъмт" (при кандидатстване 

за мобилности на преподаватели и служители).

5. Копие на документ за владеене на договорения работен чужд език на 

приемащата организация или копие на диплома за придобита бакалавърска, 

магистърска или докторска степен в чужбина (ако е приложимо).

6. Документ, удостоверяващ участието на докторанта в 

Национален/Международен научен проект (ако е приложимо).

Глава III

ИЗБОР И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

1. За периода 2018/2019 година се предвижда провеждане на една процедура за 

избор на предложения за мобилности:

1.1. От 10.12.2018 - 11.01.2019 г. -  селекционна процедура за 105 

мобилности.

1.2. При незаети мобилности, през месец март 2019 година, се провежда 2- 

ра допълнителна процедура.

2. Покана за всяка процедура се изпраща на електронните пощи на структурните 

звена и се публикува на електронната страница на ССА (www.agriacad.bg ).

3. Структурните звена не са ограничени в броя на мобилностите.

4. В рамките на проекта право на участие в мобилност на едно лице се предоставя 

само веднъж.

5. Селекцията на кандидатите се извършва от Комисия, назначена от председателя 

на Селскостопанска академия.

http://www.agriacad.bg


6. Комисията извършва оценка на кандидатите съгласно критерии, представени в 

Приложение 1.

7. Минималният праг за класиране на кандидати е 60 точки.

8. Списъкът с класираните кандидати се утвърждава от Председателя на ССА и се 

публикува на електронната страница на ССА.

Глава IV

РЕАЛИЗИРАНЕ НА МОБИЛНОСТИ НА ДОКТОРАНТИ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ И/ИЛИ ПРАКТИКА

1. След приключването на процеса по подбор на докторанти, те получават от 

Селскостопанска академия Харта за студенти „Еразъм+", в която са описани 

правата и задълженията на докторантите във връзка с техния период на 

обучение или стаж в програмна държава и е предоставена информация за 

различните стъпки, които следва да бъдат предприети преди, по време и след 

приключване на мобилността.

2. С всеки избран докторант се подписва споразумение за обучение и/или 

практика (Learning agreement - Student Mobility for Studies / Student Mobility for 

Traineeships), c което се определя програмата за обучението и/или стажа, както 

е договорена между докторанта, Селскостопанска академия и приемащата 

организация, определят се планираните резултати от обучението и се посочват 

условията за формално признаване, уточнява се нивото на владеене на езика 

(основен език на преподаване/език, използван на работното място), което 

следва да бъде достигнато от докторанта преди началото на периода на 

обучение/стажуване.

3. Селскостопанска академия и докторантът могат да се споразумеят за 

предоставяне на подходящата езикова подкрепа, която да позволи на 

докторанта да достигне договореното ниво, ако е необходима такава.

4. Въз основа на подадените документи, ЦА на ССА изготвя в два екземпляра 

Индивидуален финансов договор между ССА и кандидата.

5. В рамките на 30 календарни дни след подписването на Договора от двете 

страни, както и не по-късно от датата на периода на стартиране на мобилността,



се извършва предварително финансиране на участника, в размер на 100% от 

сумата за финансовата подкрепа.

Глава V

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ И МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

НА СЛУЖИТЕЛИ

1. Одобрените кандидати за мобилност подготвят, в сътрудничество с приемащата 

чуждестранна организация и подават в ЦА на ССА Споразумение за мобилност 

(Mobility agreement - Staff Mobility For Teaching/Staff Mobility for Training) no 

образец, на английски език, подписано и подпечатано от приемащата страна и 

от кандидата за мобилност.

2. Въз основа на подадените документи, ЦА на ССА изготвя в два екземпляра 

Индивидуален финансов договор между ССА и кандидата.

3. В рамките на 30 календарни дни след подписването на Договора от двете 

страни, както и не по-късно от датата на периода на стартиране на мобилността, 

се извършва предварително финансиране на участника, в размер на 100% от 

сумата за финансовата подкрепа.

ВАЖНО!

Мобилност на докторанти с цел обучение и мобилност на персонал с цел 

преподаване се осъществява само въз основа на междуинституционално

споразумение, сключено между Селскостопанска академия и чуждестранни висши 

учебни институции (ВУИ). Междуинституционалните споразумения могат да бъдат 

подписани от две или повече ВУИ.

С междуинституционалното споразумение в случаите на мобилност, осъществявана 

между програмни държави, се уреждат общите принципи съгласно хартата за виеше 

образование „Еразъм", като и двете страни поемат задължение да ги спазват.

Обхватът на едно междуинституционално споразумение може да бъде разширен и да 

включи мобилност на докторанти за стажове и/или мобилност на персонал за



обучение, като се разчита на познаването на предприятията от страна на партньорската 

институция за намиране на приемащи предприятия/организации в чужбина.

Глава VI

ДОКЛАДВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОВЕДЕНАТА МОБИЛНОСТ

1. В срок до 20 работни дни от приключване на мобилността, участниците се 

задължават да отчетат проведената мобилност и да представят в ЦА на 

Селскостопанска академия следните документи:

1.1. Сертификат за престой (Certificate of Stay);

1.2. Отчетен доклад за проведена мобилност (Transcript of works);

1.3. Бордни карти от самолетни билети или друг документ, показващ дата на 

пристигане в и отпътуване от приемащата държава;

1.4. Копие от отчет за проведената мобилност пред директора на 

структурното звено и пред председателя на ССА, в размер не повече от 3-4 

страници.

2. В срок до 30 дни след получаване на известие за отчитане, участниците в 

мобилност попълват и представят онлайн отчет (online EU survey). В случай, че 

участник не попълни или не представи онлайн отчет, от него може да бъде 

поискано частично или изцяло възстановяване на получените безвъзмездни 

средства от ЕС.

3. Документите за признаване на отпусната и усвоена финансова подкрепа за 

мобилности на докторанти, преподавателски и служители, които влизат в 

самостоятелно досие, съхранявано в ЦА на ССА, са:

1.1 Certificate of stay -  документ, попълнен и подписан от приемащата 

организация, удостоверяващ периода на обучението;

1.2 Transfer of work - Оценка за дейността на служителя, попълнена и подписана 

от приемащата организация;

1.3 Документи, удостоверяващи датите на влизане и излизане в държавата на 

приемащата организация -  самолетни, автобусни билети, бордни карти или



обучение на докторанта. на докторантите, кандидати за 

мобилност.

Първо участие в мобилност 

по Еразъм+ 10

Стимулират се мобилности на докторанти, 

които не са участвали по Програма 

Еразъм+.

Участие на докторанта в 

Национален/Международен 

проект

10

Стимулира се участието на докторанти в 

Национални/Международни научни 

проекти

Критерии за оценка на кандидатите за мобилност на преподаватели и мобилност на 

служители с цел обучение

Критерии за оценка
Максимум 

брой точки
Методика за оценка

Мотивация и програма за 

обучение:

60

Мотивацията на кандидата и програмата 

за обучение са основните критерии за 

оценка на кандидатурите за мобилност. 

Оценява се доколко намеренията са 

свързани с основната дейност на 

кандидата и дали допринасят за неговото 

професионално развитие. Положително се 

оценяват предложенията за мобилност, 

които допринасят за внедряване на добри 

практики и за повишаване на авторитета 

на институцията. Високо се оценява 

представянето на подробен план за 

времето на мобилността, стратегия за 

имплементиране на получените резултати 

в научната и обучителна дейност на 

структурното звено, разпространение на



получените познания по време на 

мобилността и начините за тяхното 

прилагане на практика.

Трудов стаж на кандидата: Целта на присъждане на повече точки на

• Над 15 години кандидати с по-малък стаж е да се

-От. подкрепят усилията на млади учени за

• 11-15 години - подобряване на техните международни

5 т. контакти, да им се даде по-голяма

• 2-10 години 15 15 възможност да придобият опит и познания

т. във върхови европейски научни

• До 1 година - организации и ВУИ, както и да се насърчи

10 т. тяхната инициативност при търсене и 

въвеждане на новаторски решения и 

технологии в структурните звена на ССА.

Ниво на владеене на Точки по посочения критерий получават

договорения работен език кандидатите, които представят документ

на приемащата за владеене на договорения работен чужд

организация 10 език на приемащата организация или 

копие на диплома за придобита 

бакалавърска, магистърска или докторска 

степен в чужбина.

Първо участие в Стимулират се мобилности на

мобилност по Еразъм+ 10 преподаватели и служители, които не са 

участвали по Програма Еразъмъ.

Съвместно участие в За стимулиране и създаване на

мобилност на учен на възможност за участието в мобилности на

възраст над 40 г. и поне млади учени до 40 год., всеки хабилитиран

един учен на възраст под 20 учен на възраст над 40 г., кандидат за

40 г. мобилност за обучение, който се 

придружава от поне един млад учен на

възраст под 40 г., получава точки при
-------------------------------------------------------------------------- _



оценяването. Екипът от учен над 40 г. и 

учен/и под 40 г. подават обща 

кандидатура с обща работна програма и 

мотивация, като съответно получават обща 

оценка и при класиране всеки един от тях 

получва мобилност.

Участие в мобилност с цел 

преподаване 10

Кандидатите за мобилност с цел 

преподаване получават максималния брой 

точки


