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1. EQF в в качеството й на необходима отправна точка:

Европейсктата квалификационна рамка (EQF) / (ЕКР) 

се явява необхоима, а много често и единствената 

възможна отправна точка за повечето от бившите 

съветски републики, понастоящем членки на Ево-

Азиатския съюз  за кореспонденция между 

образователните им системи и за взаимното им 

признаване на квалификациите. Имнено въз основа 

на ЕКР е започнато прилагането на системите за ECTS

– в сферата на висшето образование и ECVET – в 

сфарата на професионалното образование.



1. EQF в в 

качеството й 

на 

необходима 

отправна 

точка:



1. EQF в в 

качеството й 

на 

необходима 

отправна 

точка:



2. Особености на националните квалификационни рамки в ЕС:

 Националните квалификационни рамки не повтарят напълно 

Европейската квалификационна рамка;

 Броят на равнищата могат да се различават в зависимост от 

особеностите и целите на националните системи за образование и 

и обучение;

 Те могат да имат стилистични различия, а пкнякога и различия в 

обема на дескрипторите (мака че при повече от НКР в страните 

членки на ЕС такива различи нямат);

 Те могат да се различават и по отношение на годините, в които са 

приети и годините, в които е започнало използването им.
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3. Връзката между EQF, 

NQF, ECVET, ECTS, EuroPass 
и другите европейски 

инструменти за 

образователна 

прозрачност:

EQF

NQF

Дескриптори на равнище 

професионално образование 

и обучени

Дескриптори във висшето 

образование

Дескриптори на началните 

равнища в нациионалните 

рамки на 

квалифкация(NQF)

ECVET ECTS

Изисквания на 

пазара на 

труда

Europass



4. Състоянието на националните квалификационни рамки и 

използването на ECVET в бившите съветски републики:

Малко предистория:

В повечето бивши съветски републики, една част от които понастоящем 

са членки на ЕАС, е съществувало или все още съществува ултимативно 

съгласуване на отделните равнища на квалификация с правителството 

на Руската федерация посредством пряко одобрение на „Държавните 

образователни стандарти“ от Министерството на образование на 

Руската федерация, включително да списъка учебните помагала…



4. Състоянието на националните квалификационни рамки и 

използването на ECVET в бившите съветски, понастоящем членки на 

ЕАС:

Страни с приети – действащи НКР, оказващи влияни върху останлите

пост-съветски републики, членове на ЕАС:

- Руската федерация (Русия);

- Казахстан

Страни в процес на приемане или с наскоро приети НКР, без ясна 

концепция за прилагането им:

- Киргизстан;

- Таджикистан;

- Узбекистан



4. Състоянието на националните квалификационни рамки и 

използването на ECVET в бившите съветски, понастоящем членки на 

ЕАС:

Използването на НКР и ECVET в 

Рускaта федерация:

- НКР – 9 равнища, обърната 

подредба на дискрипторите, 

силно-бюрократизиран и 

административни-команден 

привкус в използваната 

стилистика;



4. Състоянието на националните квалификационни рамки и 

използването на ECVET в бившите съветски, понастоящем членки на 

ЕАС:

Използването на НКР и ECVET в Русaкта
федерация:

- ECVET - Използването на 
„задължителни“ указания от МОН на 
Руската федерация за внедряването и 
прилагането, съгласуване на ЕРУ 
(доколкото ги има) между различните 
актьори в ПОО (доставчици на 
образователни и обучителни услуги, 
работодатели, държавни регулаторни 
органи) само и единствено на 
централно равнище

- И НКР и ECVET (в руския й вариант) се 
използват основно за признаване или 
не на квалификации от бившите 
съветски републики и като един вид 
бариери за вход в пазара на труда.



4. Състоянието на националните квалификационни рамки и 

използването на ECVET в бившите съветски републики

Използването на НКР и ECVET в 
останалите страни членки на ЕАС:

- Казахстан – разработена и приета 
НКР

- Киргизстан – Наскоро приета НКР, 
тепърва предстои участниците в 
образователния и обучителен 
процес да разберат и да решат за 
какво всъщност служи;

- В Таджикистан – през Януари 2021 е 
приет Закон, изискващ създаването 
на НКР;



4. Състоянието на националните квалификационни рамки и 

използването на ECVET в бившите съветски републики:

Използването на НКР и ECVET в 

останалите страни членки на ЕАС:

- Узбекистан – разработена и 

приета НКР през май 2020 г.;

- Азербайджан – приета от 

Правителството през 2018 г.;

- Армения – приета от 

правителството през 2011 г. една 

от първите приети в пост-

съветското пространство;



4. Състоянието на националните квалификационни рамки и 

използването на ECVET в бившите съветски републики:

Използването на НКР и ECVET в 

останалите страни членки на ЕАС:

- Украйна – разработена и приета 

НКР през декември 2018 г.;

- Беларус – приета от 

Правителството през януари 2014 

г.;

- Молдава – приета от 

правителството през 2017 г.;



5. Мигрантски пороци в постъветските републики, пазар на труда и 

признаване на квалификации:

Съгласно доклад на Фонда Конрад Аденауер 

(2019), основните мигрантски потоци от 

централно-азиатските бивши съветски републики 

са насочени към следните няколко страни:

1. Русия (45%);

2. Казахстан (30%)

3. Обединеното Кралство (11-12%)

4. ЕС (10-12%);

5. Турция (6-7%)



5. Мигрантски пороци в постъветските републики, пазар на труда и 

признаване на квалификации:

Сред населението на бившите съветски републики в 

Източна Европа, които не са членки на ЕС, основни и 

предпочитани дестинации с намерение за миграция са :

1. Германия (45%);

2. Полша (30%)

3. Чехия (20-35%);

4. Словакия (10-15 %);

5. България (10-12%);

6. Румъния (6-7%)



5. Мигрантски пороци в постъветските републики, пазар на труда и 

признаване на квалификации:

Фиг. 1 

Миграционни 

потоци в 

Русия, 

Източник: 

Росстат и MPI



5. Мигрантски пороци в постъветските републики, пазар на труда и 

признаване на квалификации:

Фиг. 2 Брой 

издадени 

Разрешителни 

за работа на 

мигранти в 

Русия



5. Мигрантски пороци в 

постъветските 

републики, пазар на 

труда и признаване на 

квалификации:

Табл1. 2 Нетна 

миграция в 

посока Русия, 

Източник: 

Россат и MPI



5. Мигрантски пороци в постъветските републики, пазар на труда и 

признаване на квалификации:

Основен фактор е равнището на работната заплата в новите 

страни членки на ЕС. Заплати от 200-300 Евро месечно се считат за 

високи в повечето от централно-азиатските републики. Нещо 

повече, правителствата на тези страни виждат ЕКР, НКР, ECVET и 

ECTS и другите европейски инструменти за образователна 

прозрачност като политически инструмент за признаване на 

национално-придобитата квалификация на техните мигранти в 

страните, в които упражняват трудова миграция, а оттам и за 

повишаване на доходите които получават и съответно увеличаване 

на размера на трансферните плащания.



6. Проблеми пред организирането на ПОО, продължаващото обучение 

в някои от страните, членки на ЕАС и валидиране на опита:

 В голяма част от страните липсва яснота, защо всъщност е 

необходимо да има НКР. ECTS е позната като система покрай 

Болонския процес, но ECVET практически е разпознаваема 

преимуществено в Русия, Украйна, Грузия и Молдова;

 Липсва възможност за обучение на възрастни в сферата на 

ПОО (т.е. извън системата на формалното образование). 

Практически не съществуват ЦПО.

 На безработните лица се предлагат „квалификационни 

курсове“ със „сертификати“ с неясна стойност и място в НКР.



6. Проблеми пред организирането на ПОО, продължаващото обучение 

в някои от страните, членки на ЕАС и валидиране на опита:

 Съществуващите държавни образователни стандарти за ПОО са 
остарели, неадекватни по отношение на равнището в ПОО, за което 
би следвало да се предлага образование и обучение, Много често 
тези стандарти се препокриват с „държавните образователни 
стандарти за висше образование“;

 В повечето от тези страни фактически не съществува правен и 
процедурен механизъм за валидиране на придобитото чрез опита;

 Налице е тенденция за закриване на държавните агенции, отговарящи 
за ПОО и снижаването им дор равнище Дирекция в дадено 
министерство и дори присъединяването им по неясни причини към 
несвойствени Министерства като Министерство на здравеопазването 
в Киргизстан, например;
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