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Кога се използват Europass документите ?

• При пребиваване, обучение, стаж или работа в 
 цяла Европа; 

• При необходимост от представяне на вашите умения 
 и квалификации по ясен и лесноразбираем начин 
 в Европа. 

Europass подобрява прозрачността на квалифика-
циите и по този начин улеснява и насърчава мобилността 
на професионалните квалификации и умения в рамките на 
цяла Европа. Улеснява комуникацията между работодате-
ли, кандидати за работа, образователни институции и сту-
денти във всички европейски страни.

Europass е насочен към:

• Хора, желаещи да сертифицират дипломите си според 
европейските стандарти;

• Хора, които имат нужда от международно признаване 
на квалификацията си;

• Всички хора, търсещи работа или желаещи да сменят 
настоящата си работа, без или със смяна на местоживеенето си;

• Всички, които искат да се реализират извън границите 
на собствената си страна в общото европейско пространство.

Новости в Europass 

„Europass Interoperability”

Новосъздадения портал „Europass Interoperability” е 
достъпен и активен:

Europass порталът е насочен основно към работода-
телите и службите по заетостта.

Всяка организация, която поддържа база данни CV 
или управлява лични данни, е естествен кандидат за под-
държане на връзка с Europass. 

За повече информация на адрес: 
http://interop.europass.cedefop.europa.eu/

Какво е Europass?

Europass представлява единна обща рамка за прозрач-
ност на професионалните квалификации и умения в Европа. 

Europass е портфолио от документи, разработени 
на европейско равнище, и признати от 33 страни (страните 
членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норве-
гия, Швейцария, Турция).

Портфолиото се състои от пет документа, които 
описват придобитите знания, умения и квалификации на 
лицата по време на тяхното обучение, професионален или 
личен опит.

Кои са Europass документите?

1. Europass CV;
2. Europass езиков паспорт;
3. Europass мобилност;
4. Europass приложение към сертификат;
5. Europass приложение към диплома. 

Европейски паспорт на уменията 

ИДЕЯТА:
• Създаване на единен документ (собствено електронно 

портфолио) за описване на умения и квалификации, който да ги 
представя, независимо от начина, по който биват придобити – 
чрез формално или неформално обучение.

ЦЕЛТА:

• Улесняване на мобилността на гражданите и подобрява-
не на перспективите им за заетост в единния пазар на труда;

• Подпомагане на европейските граждани да представят 
по най-добрия начин уменията, придобили през целия си живот.

  



Europass 

езиков паспорт  

Europass езиков паспорт е документ, който се прила-
га към Europass автобиографията. Той е създаден с цел да 
ви даде възможност да опишете по-точно и подробно вашите 
езикови умения и компетенции, придобити както във формал-
на форма на обучение (езиков курс), така и извън нея (преби-
ваване в чужбина, комуникация с чужденци).

Може да впишете всички дипломи и сертификати, кои-
то ще потвърдят знанията и ще представят придобитите от вас 
компетенции.

Благодарение на нивата, описани в Единните европей-
ски критерии, можете да представите своите езикови способ-
ности по ясен начин, който е разпознаваем и съпоставим и на 
международно ниво.

Може да попълните своя Europass Езиков паспорт по 
следните два начина:

• да попълните образеца в Интернет на страницата на 
Europass (http://europass.cedefop.europa.eu), след което ще 
получите своя Езиков паспорт по електронна поща; 

• да изтеглите образеца (като Microsoft Word или Open 
Document) и инструкциите от същата Интернет страница, на 
езика, който предпочитате, и да ги запазите на хард диска на 
вашия компютър, като след това попълните личните си данни.

Europass CV

Europass автобиография

Europass автобиографията ви предоставя възмож-
ност да опишете уменията си, както и средата, в която сте ги 
придобили. Това е документ, в който можете да представите 
компетенциите си, придобити не само чрез формално обуче-
ние, но и чрез неформално и самостоятелно учене.

Много нововъведения на Europass CV са направени 
през 2013 г:

• По-лесен за употреба онлайн интерфейс;
• Нови секции;
• Нова графична идентичност за по-добра четимост 

на автобиография.

Документът може да се попълни на всички официални 
езици в Европейския съюз и е напълно безплатен.

Повече информация за Europass CV можете да бъде 
намерена на:

• Интернет адрес: 
http://europass.hrdc.bg; Можете да създадете Europass 

CV онлайн, като използвате онлайн ръководство или изтегли-
те образеца за попълване, примери и инструкции.

• Страницата на документите в социалната мрежа 
Facebook: Europass Bulgaria.



Europass
приложение към диплома

Europass приложение към диплома описва знанията 
и уменията, придобити от лицата, завършили висше образо-
вание. Целта на документа е да направи дипломата  достъп-
на за други лица, както и полученото образование и придо-
битите компетенции да станат разпознаваеми в рамките на 
целия Европейски съюз.

Europass приложение към диплома описва изуча-
ваните специалности, резултатите от обучението спрямо 
националната скала за оценяване и еквивалентните креди-
ти, синхронизирани с Европейската система за трансфер на 
кредити. 

Europass приложение към диплома е личен доку-
мент, отнасящ се само за своя притежател.

Europass приложение към диплома не заменя ориги-
налната диплома и не дава право за официално признаване 
на оригиналната диплома от академичните власти на други 
страни. 

Europass приложение към диплома се издава на из-
бран от вас чужд език при поискване.

Europass приложение към диплома се получава от 
висшето училище, което издава оригиналната диплома.

Повече информация за Europass приложение към 
диплома може да намерите на:

• Интернет адрес: http://europass.hrdc.bg;
• Страница на документите в социалната мрежа 

Facebook: Europass Bulgaria.

Europass 
мобилност  

Документът Europass мобилност представлява описа-
ние на всеки организиран период от време (Europass Mobility 
Experience), който даден човек провежда в друга европейска 
държава с цел образование или обучение, например: 

• стажуване в компания; 
• период на обучение като част от програма за   обмен; 
• доброволческа работа в НПО. 

Мобилността се наблюдава от две партниращи орга-
низации – изпращаща и приемаща. Партньорите договарят 
целта, съдържанието и продължителността на престоя. Доку-
ментът Europass мобилност е предназначен за всеки, който е 
пребивавал в европейска държава чрез мобилност, без оглед 
на възраст или ниво на квалификация. Документът е гаран-
ция за качество, която представя и оценява всички умения 
(езикови, организационни, социални и технически) по време 
на мобилността.

За да получите документа Europass мобилност, 
трябва да се свържете с организацията, която ви изпраща 
в чужбина.

За институциите, които искат да издадат докумен-
та – изпратете e-mail на europass@hrdc.bg (да съдържа името 
на вашата институция и информация за вида мобилност, 
която инициира).

Повече информация за попълването на документа мо-
жете да откриете на Интернет адрес http://europass.hrdc.bg, 
както и на страницата на документите в социалната мрежа 
Facebook: Europass Bulgaria.



Europass приложение 
към сертификат

Europass приложение към сертификат се издава на 
лица, които притежават сертификат за професионално обра-
зование или обучение и има за цел да дава допълнителна ин-
формация за вече завършена степен на професионално обу-
чение и придобита професионална квалификация. 

В този документ се описват професионалните умения, 
придобити в резултат от обучение, като се акцентира върху 
способностите за справяне с конкретни практически задачи 
в съответната професионална област. Целта на документа е да 
опише квалификациите на преносителя по начин, който е раз-
познаваем в общоевропейски контекст. 

Europass  приложение към сертификат предоставя ин-
формация за:

• придобитите умения и компетенции;
• списък на достъпните професии;
• органите, които присъждат и акредитират;
• равнището на сертификата;
• различните възможности за придобиване на серти-

фиката;
• входните изисквания и възможност за достъп до 

следващите степени на образование.

Europass приложението към сертификат не заменя ори-
гиналния сертификат и не дава право за официално признава-
не на оригиналния сертификат от властите на други страни.

Формулярите Europass  приложение към сертификат 
се предоставят от Националния Europass център.

За повече информация: 
e-mail: europass@hrdc.bg; http://europass.hrdc.bg; 
Facebook страница: Europass Bulgaria.

Ролята на Национален Европас център

Център за развитие на човешките ресурси е Нацио-
нален Европас център за България. 

Националният Европас център играе важна роля при 
администрирането на документите в България, а именно: 

▪ разпространява актуална информация за докумен-
тите Europass;

▪ организира различни събития и конкурси, свърза-
ни с Europass; 

▪ поддържа Интернет страницата на документите 
Europass с актуални новини; 

▪ поддържа страницата Europass Bulgaria в социална-
та мрежа Facebook;

▪ консултира ползвателите при попълването на лич-
ните документи Europass автобиография и Europass 
езиков паспорт; 

▪ предоставя при заявка от страна на институциите: 
документите Europass мобилност, Europass прило-
жение към сертификат и Europass приложение към 
диплома на всички официални езици в ЕС; 

▪ подготвя и поддържа статистическа информация 
за полезността и използването на документите в 
България.



Център за развитие на човешките ресурси
1000 София, ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3
тел.: (+359 2) 915 50 10, факс: (+ 359 2) 915 50 49
e-mail:hrdc@hrdc.bg, www.hrdc.bg

Приемно време:
вторник и четвъртък
от 14.00 ч. до 17.00 ч.

издание 2013

Този проект е финансиран с подкрепата на Европей-
ската комисия. Настоящата публикация отразява 
единствено възгледите на авторите и Комисията не 
носи отговорност за начина, по който може да бъде 
използвана съдържащата се информация.


