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Възможности за кариерно развитие, 

обучение и стажове в Европа 
 

Завършвайки училище или университет, често мислим, че образованието, което сме 

получили е напълно достатъчно, за да отговори на изискванията на бъдещите 

работодатели. Тенденцията в момента обаче показва друго. Според изследване на 

Евробарометър за март-април 2014г., младите хора в ЕС срещат особени трудности при 

намиране на стажантски програми, първа работа, възможности за обмен на добри 

практики, разпознаваемост на уменията. Тук на помощ идват инструментите, които 

Европейският съюз е предоставил, за да улесни достъпа на младите хора на пазара на 

труда, да ги подготви за натрупване на стаж по избраната от тях специалност, както и 

да подпомогне диалога им с бъдещите работодатели. 

Откъде да започнем? 

 

Europass  - 
http://europass.cedefop.europa.eu/bg/home   

Europass е комплект от 5 документа, които ще направят Вашите знания и умения 

разпознаваеми в целия Европейски съюз. Това са CV/автобиография, езиков паспорт, 

Еuropass мобилност, приложение към сертификат и приложение към диплома. Те са 

създадени, за да бъдат унифицирани и приложими на територията на всички страни-

членки, с което стандартите при оценка на документи да бъдат еднакви. В сравнение, 

често използваният в България формат „Европейски формат на CV“, който е много 

леснодостъпен в Интернет, е остарял и неприложим в случай на кандидатстване за 

учене, работа или стаж в чужбина.  

Europass автобиография Ви предоставя възможността да създадете свое актуално CV, 

следвайки няколко лесни стъпки. Платформата е изключително улеснена, давайки 
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съвети какво точно да попълните в определените полета ако се колебаете, както също 

можете да приспособите формуляра така, че да опише опита си до момента максимално 

пълно и ефективно. Може да бъде попълнен както онлайн, така и на Вашия компютър, 

като след това ще имате възможността да нанасяте корекции, ако го запаметите в 

препоръчителния формат, който уебсайта предлага. 

Езиковият паспорт е инструмент, с който можете да самооцените своите езикови 

познания по чуждите езици, които сте изучавали. Чрез предоставените описания на 

нивата от Общата европейската референтна рамка за езиците, всеки може сам да 

прецени до каква степен отговаря и владее конкретното ниво, като е предоставена 

възможност и за въвеждане на съответните езикови сертификати, в случай че 

притежавате такива. 

Документите Europass мобилност, приложение към сертификат и приложение към 

диплома се попълват от съответни институции.  

Europass мобилност е за тези, които пребивават в европейска страна с цел обучение 

или придобиване на трудов стаж, без оглед на възраст или ниво на квалификация. За да 

бъде издаден, трябва да са налични две  партньорски организации, които участват в 

проекта за мобилност, едната от които е в изпращащата, а втората – в приемащата 

страна. Партньори могат да бъдат университети, училища, центрове за обучение, 

търговски дружества, НПО и т. н.  

Приложението към диплома е документ, който описва знанията и уменията, 

придобити от лицата, завършили висше образование. Той допълва информацията, 

съдържаща се в официалните образователни степени и дипломи, с което я прави по-

лесно разбираема, особено за работодатели и институции извън страната, където са 

издадени. Приложението към диплома се издава на завършилите образованието си във 

висши училища заедно с тяхната степен или диплома, от съответното  висше училище, 

което издава оригиналната диплома. 

Приложението към сертификат е документ, който описва знанията и уменията, 

придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и 

обучение. В повечето страни са създадени Национални класификатори на 

приложенията към сертификат. 
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Еразъм+ - http://ec.europa.eu/programmes/erasmus- 

plus/index_bg.htm  

Еразъм+ е новата програма за образование, обучение, младеж и спорт на Европейския 

съюз. Тя стартира на 01 януари 2014 г. и събра в себе си няколко предходни  

европейски програми и инициативи – Леонардо да Винчи, Грюндвиг, Коменски, 

Еразъм, Младежта в действие и международни програми във висшето образование 

(Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink и двустранни програми), за да ги обедини в 3 

ключови дейности: Образователна мобилност за граждани (КД 1),  Сътрудничество 

за иновации и обмен на добри практики (КД 2), Подкрепа за реформиране на 

политиките (КД 3). 

Преобразена по този начин, програмата цели да създаде трайни и стабилни 

партньорства между образованието и бизнеса, за да може в дългосрочен план да 

създаде позитивен ефект за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността. 

Един от основните акценти на програмата е младежката безработица, която може 

активно да бъде преодоляна чрез повишаване квалификациите и компетентностите на 

младите хора. Тя подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето 

образование, професионалното образование и обучение, образованието за 

възрастни, младежкия сектор. 

Най-известната програма, от която новият Еразъм+ наследи името си, е Еразъм, по-

познат като мобилност за студенти. Чрез него младите хора, които са записани в 

университет, имат възможността да прекарат един или два семестъра в чужбина, 

изучавайки своята дисциплина. Това им позволява да натрупат опит в мултикултурна 

среда, да задълбочат своите езикови познания, да черпят знания от различни 

образователни системи и да създават контакти и приятелства със свои колеги от цяла 

Европа. За да може това да стане реалност, трябва конкретните университети да са 

подписали Еразъм Харта и да имат съответните договорни отношения. Ако в момента 

сте записани в университет и искате да научите повече, потърсете своя Еразъм-

координатор във Вашия университет. 
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За да кандидатствате по някоя от другите програми също е необходимо да сте част от 

конкретна институция – например да сте ученик в училище или да членувате в 

младежки клуб, който се организира към някоя неправителствена организация и други. 

Стажове и работа в европейските институции - 
http://europa.eu/epso/index_bg.htm 

Работата в европейските институции звучи като истинско предизвикателство. На пръв 

поглед е така, но всъщност има цяла служба за подбор на персонала, която има за цел 

да улесни процеса на кандидатстване за младите хора, както и да осигури ефективен и 

точен подбор на персонал за необходимите позиции. EPSO /European Personnel 

Selection Office/ отговаря за набирането на персонал за институциите и агенциите на 

Европейския съюз, сред които Европейският парламент, Съветът на ЕС, Европейската 

комисия, Съдът на ЕС, Европейската сметна палата, Европейската служба за външна 

дейност, Икономическият и социален комитет, Комитетът на регионите, Европейският 

надзорен орган за защита на данните и Европейският омбудсман. През идните години 

EPSO ще се стреми да намали още повече необходимото време за процедурите за 

подбор. Тази цел се подпомага от неотдавнашния проект за промяна в работния процес, 

който ще въведе яснота, ще опрости и ускори всички вътрешни процеси.  

Форматът на процедурите за подбор е различен в зависимост от вида договор 

(постоянен, временен, договорно наети лица) и длъжността. След като се запознаете с 

различните процедури за подбор, можете да пробвате техните примерни тестове и да 

научите какви други източници на обучение и помощ съществуват, преди да проверите 

какви текущи възможности за работа има. Всичко е налично на техния уебсайт. 

 

Профилът на подходящия кандидат включва той да е гражданин на ЕС, като 

задължителното е да владее свободно английски, немски или френски език + друг 

официален език на ЕС, както и да е завършил висшето си образование. Разбира се, от 

ключово значение е той/тя да са изключително мотивирани и целеустремени, да им 

харесва работата в мултикултурни екипи, да са комуникативни и аналитични при 

разрешаването на проблеми. Задължително е рамката на техните компетенции да 

обхваща характеристики като търсене на резултати и качество, учене и развитие, 

правилно приоритизиране и организация, екипна работа и лидерство. 



 

 

Проект „ Мрежа на Европейски Младежки Антени „ Европа 2020” се осъществява с финансовата подкрепа на 
Министерство на младежта и спорта на Република България, Национална програма за младежта 2011-2015, 
Подпрограма 2. 

На следните адреси можете да откриете още възможности за стажове и работа в ЕС: 

� Европейска комисия; 

� Европейски парламент; 

� Представителство на Европейската комисия в България; 

� Информационно бюро на Европейския парламент в България; 

� Стажове по институции за висшисти, лингвисти и студенти. 

 

EURES - https://ec.europa.eu/eures/page/index  

EURES е европейската служби по заетостта. Тя се състои от мрежа за сътрудничество, 

която е  създадена, за да се улесни свободното движение на работна ръка в рамките на 

Европейското икономическо пространство, включително и Швейцария. В 

партньорската мрежа участие вземат обществените ведомства по труда, синдикати и 

организации на работодателите. Мрежата се координира от Европейската комисия.  

 

Главната цел на платформата е да служи като мост между работодателите и 

работниците, които са потенциално готови да се преместят, за да работят и живеят в 

друга страна-членка на ЕС. EURES постига това като информира, напътства и съветва 

работници относно възможностите за работа, както и относно условията на живот. От 

друга страна, той е от помощ на работодателите, които желаят да наемат работници от 

други страни. Най-често сферата ѝ на работа е насочена към трансграничните райони и 

населените места по границите между две или повече страни, където мобилността на 

хората е много по-улеснена. 

  

От около две години, EURES притежава мрежа от над 850 съветници на EURES, които 

са в ежедневен контакт с търсещите работа и работодателите в Европа. С тях можете да 

се свържете чрез онлайн чат. За момента функцията се поддържа само в някои страни, 

но е в процес на разработка.  В края на месец януари 2015 г., вакантните позиции за 

работа са 1 348 608 на брой.  

 

 




