
Контакти: 
 
Софийски университет „Св.Климент Охридски” 
Център за технологии на информационното общество 
София 1113, Бул. „Цариградско шосе” 125, бл.2 ет.3 
тел.: +359 2  971 35 09, факс:+359 2  971 35 43 
e-mail: mobility@fmi.uni-sofia.bg 
http://www.eracareers-bg.net  

Университет за национално и световно стопанство 
София 1700, Студентски град „Христо Ботев” 
тел.: +359 2 819 5397, +359 2 962 5637  
e-mail: centerip@unwe.acad.bg 
http://unwe.acad.bg/mobility/  

Технически университет  - Варна  
Център за международно сътрудничество и мобилност 
Варна 9010, ул. „Студентска” 1 
тел.: +359 52 302 442, факс: +359 52 302 771 
e-mail: ani.kurteva@tu-varna.acad.bg   
http://www.tu-varna.bg/eracareers  

Русенски университет „Ангел Кънчев” 
Център „Eвропейска интеграция, международно сътрудничество и 
мобилност” (ЦЕИМСМ) 
Русе 7017, ул. „Студентска” 8 
тел/факс: +359 82 845 362 
e-mail: cicm@ru.acad.bg 
http://cicm.ru.acad.bg  

Тракийски университет 
Департаментът за информация и повишаване квалификацията на 
учителите 
Стара Загора 6010, ул. “Армейска” 9 
тел./факс: +359 42 633 024 
e-mail: intern@uni-sz.bg  
http://www.uni-sz.bg/dipku/index.html     

Българска мрежа от центрове за мобилност на 
учените 

 
 

 
 
 

част от 
 

 

EURAXESS 
Европейска мрежа за мобилност и кариера на учените 

 



 

Брошурата се издава с финансовото съдействие на ЕС по проект RE*CAME.    

Българската мрежа от центрове за мобилност на учените, като 

част от Европейската мрежа (EURAXESS Servicies), включва 4 

регионални центъра в София, Русе, Варна и Стара Загора.  

 

Координиращи функции в EURAXESS- България изпълнява 

Софийският университет.  

 

Мобилните центрове предоставят детайлна и актуална 

информация на пристигащи и заминаващи учени за: 

 

• Влизане и работа в България 

• Социално и здравно осигуряване 

• Банкови и финансови услуги 

• Намиране и настаняване в жилище 

• Пристигане със семейството в България 

• Пътуване из България 

• Мобилност академия-индустрия 

 
Центърът за мобилност към Университет за национално и 

световно стопанство (УНСС) - София предоставя на учените 

специализирана информация, свързана с интелектуалната 

собственост.  

Основният инструмент на центровете за мобилност на учените за 

предоставяне и обмяна на информация с учените е Българският 

портал за мобилност на учените.  

  
 

Българският портал за мобилност на учените 
http://www.eracareers-bg.net 

 
е свързан с 

 
Европейския портал за мобилност на учените 

http://ec.europa.eu/euraxess 
 
 

 
 
 

Центровете от Българската мрежа за мобилност на учените за трета 

поредна година организират Нощ на учените в България за 

популяризиране на професията на учения. 


