
За Европас мобилност трябва да се обърне-
те към институцията, която Ви изпраща на 
обучение, доброволческа работа или стаж. 
За Европас приложение към сертификат 
трябва да се обърнете към институцията, 
която е издала оригинала на сертификата 
за професионална квалификация.
За Европас приложение към диплома тряб-
ва да се обърнете към университета, издал 
оригинала на дипломата за висше образова-
ние. 
За повече информация: 
http://europass.hrdc.bg/

КАКВО Е ЕВРОПЕЙСКА 
КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА ЗА 
УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ?
Национално координационно звено по прила-
гането на Европейската квалификационна 
рамка за учене през целия живот
С Препоръката на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 април 2008 г. за създа-
ване на Европейска квалифика ционна рамка 
за обучение през целия живот е създадена 
обща референтна рамка от осем квалифика-
ционни нива, изразени като резултати от 
ученето с нарастваща степен на овладява-
не. Те служат като преобразуващ меха низъм 
между различните квалификационни систе-
ми и техните нива. Целта на Европейската 
квалификационна рамка за учене през целия 
живот (ЕКР) е да се повишат  прозрачност-
та, съпоставимостта и преносимостта на 
квали фикациите на гражданите.
По-общите цели на тази препоръка са да 
допринесе за модернизиране на системите 
за образование и обучение и за повишаване 

на пригодността за заетост, мобилността 
и социалната интеграция на работещите и 
учещите. В допълнение тя има за цел да се 
свържат по-добре формалното, неформал-
ното и информалното учене, както и да се 
подкрепи валидирането на резултатите от 
ученето, придобити в различен контекст.

Ползите от ЕКР са следните: 
• Подобрява се прозрачността и сравни-

мостта на квалификациите, придобити 
както в националните образователни 
системи, така и извън тях − например 
придобити в рамките на отделни секто-
ри или на многонационални компании); 

• Подпомага се мобилността на учащите и 
работещите, като се улесняват следни-
те целеви групи: 
-  учащите − в описанието на знанията, 

уменията и компетентностите, които 
те притежават, придобивайки дадена 
квалификация; 

-  работодателите − в тълкуването на 
квалификациите на кандидатите; 

• Допринася се за подобряване на достъпа 
на гражданите до учене през целия жи-
вот, респ. участието им в дейности за 
учене през целия живот; 

• Действайки като обща отправна точка, 
ЕКР указва по какъв начин могат да бъ-
дат съчетани резултатите от ученето 
в различен контекст, например формал-
но обучение или обучение на работното 
място, неформално и/или самостоятелно 
учене. По този начин ЕКР допринася за 
намаляване на бариерите през органи-
зациите, които предоставят услуги в 
областта на образованието и обучение-
то, като например премахване на необ-
ходимостта от повтаряне на курсове за 
обучение. 

• ЕКР, чрез описанието на очакваните ре-
зултати от ученето на изхода на всяко 
ниво, улеснява оценката на съдържа-
нието и практическата насоченост на 
обучението, като по този начин се уле-
сняват валидирането и признаването 
на резултатите от неформално и са-
мостоятелно учене. 

С цел подпомагане на националните органи 
за съотнасянето на националните квали-
фикационни рамки или системи към ЕКР и 
запознаване по-отблизо на лицата и орга-

низациите с ЕКР във всички държави членки на 
ЕС има определени национални координацион-
ни звена за ЕКР. 
От 2010 г. Министерството на образование-
то и науката чрез дирекция „Международно 
сътрудничество“ в структурата си е нацио-
нално координационно звено по прилагането 
на Препоръката от 2008 г., а също и на актуа-
лизираната Препоръка1 на Съвета от 22 май 
2017 г. относно Европейската квалификацион-
на рамка за учене през целия живот и за отмя-
на на Препоръката на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване 
на Европейска квалификационна рамка за обу-
чение през целия живот.
С Решение на Министерския съвет № 
96/02.02.2012 г. министърът на образование-
то и науката е определен за компетентен 
орган по поддържане и актуализиране на На-
ционалната квалификационна рамка в съот-
ветствие с Европейската квалификационна 
рамка за учене през целия живот, приета с 
Препоръка на Европейския парламент и на Съ-
вета от 23 април 2008 г. Със същото Решение 
е приета и Националната квалификационна 
рамка на Република България2. 
Националната квалификационна рамка (НКР) 
на Република България е създадена със следни-
те цели: 
• НКР − средство с транслираща и свързва-

ща функция, което да направи системата 
на образованието и обучението в Републи-
ка България по-ясна и разбираема за всички; 

• стимулиране развитието на повече квали-
фикации, основаващи се на резултати от 
ученето; 

• засилване на ориентацията към подхода за 
учене през целия живот; 

• насърчаване на мобилността в системата 
на образованието и обучението и на пазара 
на труда; 

• подкрепа за валидирането и признаването 
на предходно учене, вкл. неформално и са-
мостоятелно учене; 

• засилване на сътрудничеството между за-
интересованите страни. 

За повече информация: 
http://mon.bg/
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1.  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2
017:189:FULL&from=EN

2. Достъпна на адрес: http://mon.bg/bg/100209



КАКВО Е ЕВРОПАС?
Ако планирате да се включите в програма за 
образование или обучение, ако търсите ра-
бота, или пребивавате в чужбина с цел при-
добиване на чуждестранен опит, е важно да 
представите знанията и уменията си така, 
че те да бъдат ясно разбираеми в рамките на 
Европейския съюз. 

Европас е най-добрият начин за подпомага-
не на хората за: 
• ясно и лесно разбираемо описание на тех-

ните умения и квалификации в Европа 
(Европейския Съюз, ЕАСТ/ЕИП и страните 
кандидатки);

• ефективно представяне на личните им 
умения и квалификации, при търсене на  
работа или възможности за обучение;

• пребиваване в цяла Европа.

Европас е най-добрият начин за подпомага-
не на работодателите да:
• разбират уменията и квалификациите на 

работната сила;
• Европас e eдинна рамка за прозрачност в 

квалификациите и компетенциите като: 
• Европас е комплект от документи, който 

улеснява хората при описанието на тех-
ните квалификации и компетенции;

• Европас улеснява комуникацията между 
работодатели, кандидати за работа, об-
разователни институции и студенти във 
всички европейски страни;

• Европас подобрява прозрачността на ква-
лификациите и по този начин улеснява и 
насърчава “мобилността” на професионал-
ните квалификации и умения в рамките на 

цяла Европа. 
Европас документите са:
• Europass автобиография и Мотивацион-

но писмо (Europass CV& Cover letter)
• Europass езиков паспорт (Europass 

Language Passport)
• Europass мобилност (Europass Mobility)
• Europass приложение към диплома  

(Europass Diploma Supplement)
• Europass приложение към сертификат  

(Europass Certificate Supplement)

Документи, които се попълват самостоя-
телно от ползвателите 
• Европас автобиография (Europass CV) - 

електронна форма на автобиография, на-
следник на общоевропейския формат на 
CV. Към документа можете да добавите 
и Мотивационно писмо, ако ви е необхо-
димо при търсене работа.
Вече може да попълните Вашето CV (+ мо-
тивационно писмо) онлайн. Или да обнови-
те Вашето CV (PDF+XML) онлайн. 

• Европас езиков паспорт (Europass Language 
Passport) - документ, в който гражданите 
попълват своите  езикови умения и ком-
петенции. Той дава възможност за по-до-
бро описание на езиковите знания придо-
бити по формален или неформален начин, 
като се базира на метода на самооценка.

• Европейски паспорт на уменията – Евро-
пас дава възможност да създадете Ва-
шият Европейски паспорт на уменията 
онлайн, както и да го  обновявате онлайн 
(PDF+XML). Това е електронно портфолио, 
което може да съдържа Вашата Европас 
автобиография, Европас езиков паспорт, 
Европас мобилност, Европас приложение 
към сертификат и Европас приложение 
към диплома. Като приложения можете 
да добавяте дипломи и сертификати, с 
което да попълните вашият електронен 
паспорт.

Документи, които се издават от инсти-
туции и организации, работещи в сферата 
на образованието и обучението
• Европас мобилност (Europass Mobility) - 

описание на всеки организиран период от 
време, който даден човек прекарва в дру-
га Европейска държава с цел образование, 

обучение, доброволческа работа в НПО 
или стаж; 

• Европас приложение към сертификат 
(Europass Certificate Supplement) - Този до-
кумент може да бъде издаден на всеки 
завършил курс за придобиване на профе-
сионална квалификация и получил серти-
фикат, издаден от лицензиран ЦПК на 
територията на България . Той улеснява 
представянето на информацията, която 
се съдържа в оригинала на  сертификата 
за професия или част от професия, като 
го прави лесно разбираем, особено за ра-
ботодатели и институции извън стра-
ната, в която са издадени.

• Европас приложение към диплома (Europass 
Diploma Supplement) - Този документ може 
да бъде издаден на всеки завършил висше 
образование, притежаващ диплома, из-
дадена от акредитиран университет в 
България. Този документ, улеснява пред-
ставянето на информацията, която се 
съдържа в дипломата за висше образо-
вание издадена от университета, като я 
прави лесно разбираема, особено за други 
университети, работодатели и инсти-
туции извън страната, в която са изда-
дени.

* Европас приложение към сертификат или 
диплома НЕ заменят оригинала на доку-
ментите. Те не са система за признаване и 
валидиране на знания или умения, не дават 
право за официалното им признаване от 
академични власти на други страни. 

Европас документите нямат задължителен 
характер.
Те са напълно безплатни.
Откъде да си ги набавим? 
Портфолиото от документи се админис-
трира в България от Национален Europass 
Център (НЕЦ), който е част от Центъра за 
развитие на човешките ресурси. На стра-
ницата на НЕЦ България – europass.hrdc.bg 
може да попълните електронно своите лич-
ни документи – Europass автобиография, 
Мотивационно писмо и Езиков паспорт, как-
то и да се запознаете с и инструкциите за 
тяхното разписване. Също така можете да 
създадете  Вашият Европейски паспорт на 
уменията. 

Еврогайдънс качествени услуги за кариерно 
ориентиране и осигуряване на информация 
за възможности за образователна мобил-
ност в Европа

КАКВО Е ЕВРОГАЙДЪНС?
Еврогайдънс е европейска мрежа от нацио-
нални ресурсни и информационни центрове 
за професионално ориентиране. Еврогайдънс 
центровете работят в 36 страни в Европа и 
споделят следните две общи цели: 
• насърчаване на европейското измерение 

за професионално ориентиране; 
• осигуряване на качествена информация за 

професионално ориентиране през целия 
живот и образователна мобилност .

Основната целева група на Еврогайдънс са 
практикуващите кариерно ориентиране и 
лицата, които определят политиката в об-
разователния и трудов сектор във всички 
европейски страни.

ДЕЙНОСТИ НА ЕВРОГАЙДЪНС
Акцентът на дейността и конкретните за-
дачи на Еврогайдънс центровете се различа-
ват в отделните страни. Общите дейности 
са:

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО 
ИЗМЕРЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА 
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРИЕНТИРАНЕ:
Еврогайдънс поддържа национални и между-
народни мрежи на практикуващите ориен-
тиране чрез организиране на семинари, обу-
чения и учебни визити на различни теми;
Еврогайдънс насърчава сътрудничеството 
между различните заинтересовани страни 
за професионално ориентиране и консулти-
ране; 
Еврогайдънс подкрепя развитието на ев-

ропейското измерение в националните 
системи за професионално ориентиране в 
сътрудничество с Европейската мрежа за 
политиките по ориентиране през целия жи-
вот (ELGPN).

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОРИЕНТИРАНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ И 
ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ:
Еврогайдънс събира, разпространява и обме-
ня информация в следните насоки:
възможности за международна мобилност;
системи за образование, обучение и профе-
сионално ориентиране в страните - членки 
на ЕС и ЕИП и страните кандидатки;
европейски инициативи и програми в облас-
тта на образованието, обучението и мобил-
ността;
резултати от проекти, иновативни методи 
на работа и добри практики в областта на 
професионалното ориентиране през целия 
живот.

ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА МРЕЖАТА 
ЕВРОГАЙДЪНС
През 1992г. Европейската комисия поема ини-
циативата за създаване на европейска мре-
жа от национални ресурсни и информационни 
центрове за професионално ориентиране, 
която по-късно се преструктурира в  Евро-
гайдънс мрежа.
Основанието за тази промяна е, че профе-
сионалното ориентиране и консултиране иг-
рае важна роля в политиките на ЕС за обра-
зование, обучение и заетост. Осигуряването 
на професионално ориентиране през целия 
живот се признава като предпоставка уче-
нето през целия живот да стане реалност за 
европейските граждани.
През 1992 г. Еврогайдънс е създадена като 
едно от трите направления на програма 
PETRA. В началото мрежата се състои от 
12 държави: Белгия, Германия, Дания, Гърция, 
Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люк-
сембург, Холандия, Португалия и Обединено 
кралство.
Между 1995 и 2006 г. мрежата Еврогайдънс е 
финансирана по програма Леонардо да Винчи. 
През този 10-годишен период, мрежата Ев-
рогайдънс се е увеличила с три страни през 
1995 г., когато Австрия, Финландия и Швеция 
са се присъединили към ЕС и през 2004-2007 г. 

дванадесет нови страни са се присъединили: 
Кипър, Естония, Латвия, Литва, Полша, Мал-
та, Чехия, Словакия, Словения, Румъния, Бъл-
гария и Унгария.
През 2007г. мрежата Еврогайдънс става 
част от Програмата „Учене през целия жи-
вот“. Днес мрежата включва центрове в 36 
страни и е съфинансирана по Програма “Ера-
зъм+”.
Развитието на мрежата Еврогайдънс се е 
доказало като устойчиво и стабилно в об-
ластта на професионалното ориентиране и 
мобилността през целия живот.

КАКВО Е PLOTEUS?
Европейски портал за образователни 
възможности и квалификации - Learning 
Opportunities and Qualifications in Europe 
(PLOTEUS) – Порталът предоставя следна-
та информация:
• Кариерно ориентиране;
• Организация на живота и обучението в 

чужбина;
• Обменни програми и финансова помощ;
• Признаване на дипломи;
• Образователни възможности.
Повече информация относно Европейския 
портал за образователни възможности и 
квалификации, може да намерите на следния 
адрес: http://ec.europa.eu/ploteus/bg

ЕВРОГАЙДЪНС В БЪЛГАРИЯ - СЪСТОЯНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВИ
Еврогайдънс България се стреми да осигуря-
ва актуална и полезна информация на след-
ните целеви групи:
младите хора – връзки към европейски пор-
тали с информация за образованието в раз-
лични европейски страни;
кариерните консултанти – връзки към про-
екти, бази данни и добри практики в сфера-
та на кариерното ориентиране през целия 
живот, информация за обучения в различни 
европейски страни, актуални публикации и 
наръчници по кариерно ориентиране;
взимащите решения – връзки към европей-
ски и международни документи по темата 
кариерно ориентиране, актуални публика-
ции по различни теми, свързани с изграж-
дането на национална система за кариерно 
ориентиране.
За повече информация: 
http://euroguidance.hrdc.bg/


