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Дефиниция на Europass мобилност? 
Europass мобилност е стандартен документ, който се използва в цяла Европа, в който се 
отразяват уменията и компетенциите, придобити от дадена личност, независимо от 
нейната възраст, образование и професия, по време на период на мобилност в друга 
европейска държава (Европейския съюз /страните от свободната зона за търговия и 
страните кандидат-членки).  

Цели на Europass мобилност 
Europass мобилност има за цел:  

- Да насърчава мобилността с учебна цел в Европа, като прави резултатите по-видими; 
- Да стимулира признаването на придобития в чужбина опит; 
- Да направи мобилностите в Европа по-прозрачни и ясни, като помага на участвалите да 

покажат какви са ползите от този опит, по-специално по отношение придобиването на 
знания, умения и компетенции. 

Как функционира системата? 
Всяка организация, която се занимава с провеждането на мобилности в гореспоменатите 
държави, може да кандидатства за Europass мобилност от името на отделни лица.  

Не е възможно да се кандидатства индивидуално. Кандидатурите се изготвят от 
организация от името на кандидатстващото лице. 

Кои мобилности могат да се определят като “европейски”?  
Всякакъв опит, придобит в друга европейска държава (държава-членка на ЕС / страна 
кандидат-членка или Европейска асоциация за свободна търговия /Европейско 
икономическо пространство) с цел обучение. 

Europass мобилност води ли до получаването на квалификация?  
Не. Документът Europass мобилност описва периодите на мобилност в Европа.  

Заплаща ли се документа за Europass мобилност?  
Не.  

Кой отговаря за издаването на документа Europass Мобилност? 
Национални Europass центрове  

НЕЦ (съвместно с останалите отговорни организации), са длъжни да осигурят следното:  

- Документите Europass мобилност се издават само за отразяване на периоди с учебна 
цел, прекарани в европейска държава, когато отговарят на горепосочените 
изисквания;  

http://europass.cedefop.europa.eu/
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- Europass документите са попълнени съгласно инструкциите, посочени по-долу и са 
предоставени на техните притежатели на хартиен и електронен носител в Europass 
класьор.  

В случаите, когато Националните Europass центрове делегират администрирането на 
Europass мобилност на една или друга организация, тези институции трябва да 
гарантират изпълнението на гореспоменатите функции.  

Националните Europass центрове биха могли да ползват методи, съобразени със 
специфичните особености на дадена държава, при обработването на документи за 
Europass мобилност.  

Изпращаща организация и организация-домакин  

Europass Мобилност се изразява в партньорство между институцията, изпращаща 
притежателя на документа Europass мобилност (изпращаща организация) и 
организацията в чужбина, приемаща притежателя на документа Europass мобилност 
(организация-домакин). И двете организации трябва да посочат съгласие по 
съдържанието, целите, продължителността, методите за провеждане и начините за 
наблюдение по Europass мобилност, както и езика (езиците), които ще се използват при 
попълването на документа Europass мобилност.  

Документът Europass мобилност се попълва от изпращащата организация и 
организацията-домакин, които са партньори в проекта по мобилност.  

 

Обикновено, окончателният документ се издава от изпращащата организация. За повече 
информация се свържете с Национален Europass център (виж 
http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres). 

Всяко празно/непопълнено поле от документа Europass мобилност, може да бъде изтрито. 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres
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Процедура за издаване на Europass Мобилност 
 

 (1) Изпращащата организация 

(a) Изисква от Националния Europass център в съответната държава – или 
организацията, на която НЕЦ е делегирал правата за администриране на Europass 
мобилност да осигури формуляра на електронен носител (като се предостави парола 
за достъп до съответните секции от интернет-страницата на Europass 
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-
mobility/templates-instructions); 

(b) Попълва таблица “Притежател на документа”, “Организацията, издаваща документа”, 
“Изпращаща организация”, “Организация-домакин”, “Описание на mобилността”; 

(c) Изпраща документа Europass мобилност на организацията-домакин; 
(d) трябва да осигури на организацията-домакин инструкции на съответния език(езици). 

За да помогне и със съгласието на организацията-домакин, изпращащата организация 
може също предварително да попълни секциите. 

“Компетенциите, придобити по време на мобилност” и/или “Описание на завършените 
курсове и индивидуалните оценки/ кредити”.  

(2) Организацията-домакин 

(a) Попълва таблица “Компетенциите, придобити по време на мобилност” и/или 
“Описание на завършените курсове и индивидуалните оценки/ кредити”; 

(b) Поставя подпис и/или печат на документа Europass мобилност;  
(c) Изпраща обратно изцяло попълнения документ Europass мобилност на изпращащата 

институция.  

(3) Изпращащата организация 

(a) предоставя на притежателя Документа, както на хартиен носител, така и в електронен 
вид;  

(b) съхранява документа Europass мобилност според процедурите, установени на 
национално ниво в сътрудничество с НЕЦ. 

Подкрепа 

Повече информация за инициативата Europass мобилност:  
http://europass.cedefop.europa.eu 

Връзка с Националното консултационно звено: 
http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility/templates-instructions
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility/templates-instructions
http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres
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Пример за Europass мобилност 

Europass Мобилност 

Притежател на документа 
 

 1 ФАМИЛИЯ(И) *  2 ИМЕ(НА) *  3 АДРЕС 

Попов Цветан, Кирилов ул. „Резбарска” № 15,  
1000 София/Sofia 
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA  4 ДАТА НА РАЖДАНЕ  5 НАЦИОНАЛНОСТ 

 

09  09  1990 
ден  месец  година 

Българин 

   

Организацията, издаваща документа 
 

 6 ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА *  7 НОМЕР НА ДОКУМЕНТ *  8 ДАТА НА ИЗДАВАНЕ * 

Национална финансово-стопанска 
гимназия 

EUROPASS-BG-M-4512452 
 

09  09  2015 
ден  месец  година 

Изпращаща организация 
 

 9 ИМЕ И АДРЕС *  10 ПЕЧАТ И/ИЛИ ПОДПИС 

Национална финансово-стопанска гимназия 
Улица „Розова долина” №1 
1000 София/Sofia 
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA 

 

 

 11 ФАМИЛИЯ, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОТГОВОРНОТО ЛИЦЕ/МЕНТОР *  12 ТЕЛЕФОН 

Иванов, Иван Петров +359 2 999 11 11 

 13 ТИТЛА/ДЛЪЖНОСТ   14 ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС 

Учител по немски език  nfsg@school.bg 
  

Организация-домакин 
 

 15 ИМЕ И АДРЕС *  16 ПЕЧАТ И/ИЛИ ПОДПИС 

Мюнхенска Борса, 
пл. „Ленбах” 2А, 
80333 Мюнхен, 
ГЕРМАНИЯ 

 

 

 17 ФАМИЛИЯ, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОТГОВОРНОТО ЛИЦЕ/МЕНТОР *  18 ТЕЛЕФОН 

Герхард Шпигел +49 2 222 22 22 

 19 ТИТЛА/ДЛЪЖНОСТ   20 ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС 

kthimm@boit.de kthimm@boit.de 

* Задължително е да попълните секциите, маркирани с този знак. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Описание на Мобилността 
 

 21 ЦЕЛИ НА МОБИЛНОСТТА * 

Придобиване на професионален опит в международна финансова среда 

 22 ОБРАЗОВАТЕЛНА ИЛИ ОБУЧИТЕЛНА СТЕПЕН, ПО ВРЕМЕ НА КОЯТО Е РЕАЛИЗИРАНА МОБИЛНОСТТА (БАКАЛАВЪР,  
МАГИСТЪР, И Т.Н.) 

Обучение и практика в реални условия 

 23 ПРОГРАМА НА ОБЩНОСТТА ИЛИ ПРОГРАМА ЗА МОБИЛНОСТ 

Програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи” 

  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА МОБИЛНОСТТА 

 24 ОТ * 
 

09  02  2015 
ден  месец  година 

 25 ДО * 
 

09  09  2015 
ден  месец  година 

Компетенциите, придобити по време на мобилност 
 

 26A РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ/ ЗАДАЧИ * 

Провежда се практика в сферата на маркетинга и връзките с обществеността на борсата. Практиката се допълва и 
от информационни визити в отдели „Търговия и надзор” и „Пазарна информация" на борсата, както и при един от 
четирите главни специалисти на борсата 

 27A ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ 

Стажантът се запознава с търговията с ценни книжа от гледна точка на борсата и посредничите. 
Стажантът получава: 
- ясен поглед върху процеса на работа на борсата, като се запознава със съответната актуална информация за 

това 
- умения сам да обработва маркетингови проекти 

 28A ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ 

Вследствие на комуникация със служителите на борсата, четене на специализирана литература на немски и 
английски език и с активната употреба на специфичната терминология, се повишава нивото на владеене на тези 
два езика 

 29A ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ 

Усвояване на специфични софтуерни продукти и работа с бази данни 

 30A ОРГАНИЗАЦИОННИ / УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ 

Умения за планиране на времето и разпределяне на приоритетни задачи 

 31A КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ 

Отлични комуникационни умения във всекидневните контакти със служителите на борсата, добре се вписва в 
работата на екипа и показва добри познания за специфичните дейности и операциите на борсата 

 33A ДАТА * 

 
 34A ПОДПИС НА ОТГОВОРНОТО 
  ЛИЦЕ/МЕНТОРА 

 35A ПОДПИС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ 

 

09  09  2015 
ден  месец  година 

 

 

 

 

* Задължително е да попълните секциите, маркирани с този знак. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Описание на завършените курсове и индивидуалните оценки/ кредити 
 

 26Б РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА СТУДЕНТА * EBC-2004-28 123 

 

27Б 
КОД НА КУРСА 1 

28Б 
ИМЕ НА КУРСА * 

29Б 
ПРОДЪЛЖИТ 

ЕЛНОСТ 2 * 

30Б 
ОЦЕНКА 3 * 

31Б 
ОЦЕНКА ПО 
ЕСТК/EКПОО 

32Б 
КРЕДИТИ ПО 

ЕСТК/EКПОО 4 

FN 001 Въведените в 
счетоводството 

1 семестър (1S) 63 B 7 

      
 

Добавете или изтрийте редове, ако това е необходимо. 

 33Б ЕСЕ/ДОКЛАД/ДИСЕРТАЦИЯ 

Есе, 75 страници (експериментален доклад) на тема термична устойчивост на полиуретана, представена пред 
комисия и защитена на 23 юни, 2016 година 

 34Б ПРИДОБИТИ СЕРТИФИКАТ/ДИПЛОМА/СТЕПЕН, В СЛУЧАЙ, че има такива 

Бакалавърска степен по мениджмънт 

 35Б ФАМИЛИЯ, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА МЕНТОРА/ОТГОВОРНОТО 
АДМИНИСТРАТИВНО ЛИЦЕ *  36Б ПОДПИС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ 

Ian Redford 
 

 

 37Б ДАТА НА ИЗДАВАНЕ * 
 

09  09  2015 
ден  месец  година 

 38Б ИМЕ И АДРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА *  39Б ПЕЧАТ И/ИЛИ ПОДПИС 

Letterkenny Institute of Technology 
(Yrkesskola) 
Port Road - Letterkenny - County Donegal 
IRELAND 

 

 

* Задължително е да попълните секциите, маркирани с този знак. 

 

 
1 КОД НА КУРСА: Консултирайте се с информацията на интернет страницата на организацията-домакин  относно ЕСТК 
2 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА: Y = 1 пълна академична година  |  1S = 1 семестър  |  2S = 2 семестъра  |  1T = 1 срок/ от три семестъра  |  2T = 2 срока/от 
три семестъра 
3 ОПИСАНИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА: 

 
4 КРЕДИТИ ПО ЕСТК: 1 пълна академична година  = 60 кредита  |  1 семестър = 30 кредита  |  1 срок/ от три семестъра = 20 кредита 

http://europass.cedefop.europa.eu/

