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Резюме 

ЕКР е инструмент, който цели да насърчава мобилността на 
работниците и учащите и ученето през целия живот чрез съотнасяне 
на националните квалификационни системи. При анализа на 
целесъобразността, прилагането и първите резултати може да се 
направи заключението, че въпреки че прилагането на ЕКР може да се 
оцени като успешно, са установени някои значими проблеми, които 
представляват сериозно изпитание за пълното и надеждно прилагане 
на ЕКР. Въпреки това е необходимо прилагането на ЕКР да продължи, 
при условие че са изпълнени подходящите условия. 
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 
 

AT Австрия 

BE Белгия 

BE-F Белгийска валонска общност 

BE-VL Белгийска фламандска общност 

BG България 

BIBB Bundesinstituts für Berufsbildung (Федерален институт за 

професионално образование и обучение) 
CEDEFOP Европейски център за развитие на професионалното обучение 

CEEP Европейски център на работодателите и предприятията, 

предоставящи обществени услуги 
CY Кипър 

CZ Чешка република 

DE Германия 

DG EAC Генерална дирекция „Образование и култура“ 

DG EMPL Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и 
приобщаване“ 

DG MARKT Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“ 

DK Дания 

DQR Deutscher Qualifikationsrahmen (Германска квалификационна 

рамка) 

ECTS Европейска система за трансфер и натрупване на кредити 

ECVET Европейска система за трансфер на кредити в професионалното 

образование и обучение 

EE Естония 

EL Гърция 

ENIC-NARIC Европейска мрежа от информационни центрове — Национален 
информационен център за академично (и професионално) 
признаване 

EQF-REF Процес на съотнасяне с ЕКР 

ES Испания 

ESCO Европейска класификация на уменията, компетентностите и 

професиите 

ETF Европейска фондация за обучение 
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ETUC Европейска конфедерация на профсъюзите 

EUA Европейска асоциация на университетите 

EUCIS-LLL Европейска платформа на гражданското общество за учене през 

целия живот 
FI Финландия 

FR Франция 

HQR Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse 

(Германска квалификационна рамка за висше образование) 
HR Хърватия 

HU Унгария 

IE Ирландия 

IS Исландия 

ISFOL Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei 

Lavoratori (Италиански институт за разработване на програми за 

професионално обучение на работници) 
IT Италия 

KMK Kultusministerkonferenz (Постоянна конференция на министрите 

на образованието и културата на провинциите във Федерална 

република Германия) 
LI Лихтенщайн 

LT Литва 

LU Люксембург 

LV Латвия 

MT Малта 

NL Нидерландия 

NLQF Nederlands kwalificatiekader (Нидерландска квалификационна 

рамка) 
NO Норвегия 

OEAD Österreichischer Austauschdienst (Австрийска агенция за 

международна мобилност и сътрудничество в образованието, 

науката и изследванията) 
PIAAC Програма за международна оценка на уменията на възрастните 

PISA Програма за международно оценяване на учениците 

PL Полша 

PLOTEUS Портал за възможностите за учене в европейското пространство 
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PQF Krajowych Ram Kwalifikacji (Полска квалификационна рамка) 

PT Португалия 

RO Румъния 

SE Швеция 

SI Словения 

SK Словакия 

TK Турция 

UEAPME Европейска асоциация на занаятите и малките и средните 

предприятия 

UK Обединено кралство 

UK (SCOT) Обединено кралство, Шотландия 

YH Myndigheten för yrkeshögskolan (Шведска национална агенция за 

висше професионално образование) 
ВО Висше образование 

ДВО Дейности за взаимно обучение 

ДЧ Държава членка 

ЕКР Европейска квалификационна рамка 

ЕП Европейски парламент 

ЕРОКПОО Европейска рамка за осигуряване на качество в 

професионалното образование 
ЕС Европейски съюз 

ЕСН Европейски стандарти и насоки 

ЗУК Знания, умения и компетентности 

КГ ЕКР Консултативна група за ЕКР 

КР Квалификационни рамки 

КР ЕПВО Квалификационна рамка на Европейското пространство за 

висше образование 
ЛКПК Лисабонска конвенция за признаване на квалификациите 

МОТ Международна организация на труда 

НКЗ Национално координационно звено 

НКР Национална квалификационна рамка 

ОМК Отворен метод на координация 

ОСЗ Обществени служби по заетостта 

ПОО Професионално образование и обучение 

ПУЦЖ Програма „Учене през целия живот“ 
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ОБОБЩЕНИЕ 
Европейската квалификационна рамка (ЕКР) за учене през целия живот е инструмент, 
създаден в контекста на европейското сътрудничество в областта на образованието и 
обучението, който има за цел да насърчи мобилността на работниците и учащите и 
ученето през целия живот. Това обобщение съдържа кратко представяне на 
резултатите от проучването за оценка на целесъобразността, прилагането и 
резултатите от ЕКР. Накрая обобщението завършва с представяне на заключенията и 
препоръките. 

Съответствие на ЕКР с принципите на ученето през целия живот 

ЕКР има за цел да свърже националните квалификационни системи на различните 
държави в обща европейска референтна рамка, състояща се от осем нива. В 
препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година за 
създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот 
(2008/C 111/01) държавите членки се приканват да:  

 установят съответствие между техните национални квалификационни системи и 
Европейската квалификационна рамка до 2010 г.; 

 посочват съответното ниво на ЕКР на всяка нова квалификация до 2012 г.;  

 прилагат подход, основаващ се на резултатите от обучението, при определяне и 
описване на квалификациите и да насърчават признаването на неформалното и 
самостоятелно учене; 

 насърчават и прилагат принципите за осигуряване на качество на образованието и 
обучението;  

 определят национални координационни звена. 
 

Нуждата от насърчаване на ученето през целия живот като основен елемент на 
европейския социален модел и от подпомагане на мобилността на работниците и 
учащите чрез увеличаване на прозрачността на квалификационните системи се счита 
за безспорна, предвид демографските промени, бързите социални, технологични и 
икономически промени и настоящата глобализация и мобилност на работниците между 
европейски и трети държави. Чрез ЕКР квалификациите и образователните системи 
стават по-лесно сравними и прозрачни, като по този начин насърчават мобилността на 
работниците и учащите между държавите, мобилността между образователните 
системи и увеличаването на възможностите за учене през целия живот. 

Развиването на ЕКР и прилагането на препоръката е широко насърчавано на 
европейско равнище, тясно свързано е с европейската образователна програма 
(особено за ПОО и ВО) и съответства на принципа на субсидиарност. Освен това е 
очевидно, че на световно равнище съществува импулс за установяване на 
квалификационни рамки.  

Има различни видове квалификационни рамки (комуникационни рамки, рамки за 
реформи и промени). Като транснационална квалификационна рамка, ЕКР се счита за 
комуникационна рамка (преобразуващ механизъм). НКР, които се създават, развиват и 
прилагат в държавите членки, съчетават и трите вида рамки. 

От теоретична гледна точка логиката на намеса на ЕКР изглежда убедителна. ЕКР 
поставя ясни цели (насърчаване на мобилността на работниците и учащите и учене 
през целия живот), а квалификационните рамки се явяват изключително подходящ 
инструмент за постигане на тези цели чрез осигуряване на повече прозрачност и 
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съответствие между квалификационните системи. Но въпреки че ЕКР е насочена към 
пазара на труда, по своята структура тя е свързана основно с образователната 
политика и в по-малка степен – със сферата на труда. 

По отношение на общите ѐ цели и структура, ЕКР е тясно свързана с други европейски 
образователни инициативи и инструменти, като ECVET (Европейска система за 
трансфер на кредити в професионалното образование и обучение), Европас, EQAVET 
(Европейска рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и 
обучение), ЕСН (Европейски стандарти и насоки), КР ЕПВО (Квалификационна рамка 
на Европейското пространство за висше образование) и признаването на 
неформалното и самостоятелно учене. И на теория тези инициативи се подкрепят 
взаимно. Но все още е твърде рано, за да се установят напълно резултатите от тези 
инициативи и тяхното въздействие върху функционирането на ЕКР, тъй като те са на 
ранен етап на развитие. Освен това ЕКР е свързана с инициативи, ръководени от други 
генерални дирекции, като например Европейската класификация на уменията, 
компетентностите и професиите ESCO (ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ 
и ГД „Образование и култура“) и Директива 2005/36/ЕО относно признаването на 
професионалните квалификации (ГД „Вътрешен пазар и услуги“). Що се отнася до 
последното, могат да се установят ясни разлики, тъй като ЕКР е система от осем нива, 
основаваща се на резултатите, докато директивата включва система от пет нива, 
основаваща се на входящите променливи. Поради това е препоръчително двете 
системи да бъдат приведени в съответствие.  

Прилагане на ЕКР за учене през целия живот 

Съгласно препоръката относно ЕКР, наред с другото, държавите членки доброволно 
поемат ангажимента да работят за съотнасяне на квалификациите им към нивата на 
ЕКР. В съответствие с принципа на субсидиарност Европейската комисия може да 
играе само подпомагаща роля. Съществуват няколко инструмента във връзка с 
отворения метод на координация, които да насърчават държавите членки да следват 
препоръката. Отвореният метод на координация е „създаден, за да помогне на 
държавите членки да развият постепенно своите политики“. От предишните 
изследвания на отворения метод на координация (ОМК) в други сфери на политиката 
могат да се видят условията, които са изключително важни за успешното прилагане 
на ОМК, а именно: 1) подготвително политическо участие; 2) общ интерес; 3) високо 
равнище на институционализация; 4) наличие на специфични цели, критерии и 
показатели; 5) участие и сътрудничество на заинтересованите лица и 6) наличие на 
конфликт между държавите членки, имащи стимул за действие, и тези, които 
проявяват нежелание за това. Основните констатации са структурирани съгласно тези 
условия (констатациите са описани на равнище ЕС и на равнище държави членки).  

1) Подготвително политическо участие 
В миналото често са предприемани мерки, които са довели до по-добра информираност 
или ангажираност по отношение на даден въпрос. Необходимо е да се постави 
определена основа, за да продължи дадена област на политиката да се развива. Това 
със сигурност се отнася за равнището на ЕС, тъй като на това равнище много държави 
членки следва да са запознати с въпроса, но също така и за равнището на държавите 
членки, тъй като там съответната област на политиката се базира на определена 
история. 
 
На равнище ЕС:  
 ЕКР е преминала през дълъг период на развитие, преди да бъде официално приета 

с препоръка, основаваща се на Договора.  
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 Ангажираността на заинтересованите лица на равнище ЕС е силна. 

 Препоръката относно ЕКР се основава на обширни проучвания и консултации.  
 
На равнище държави членки: 
 Между държавите членки се наблюдават значителни разлики по отношение на 

позициите, от които тръгват. Някои държави членки, за разлика от други, вече са 
въвели рамки или са имали опит с подхода, основаващ се на резултатите от 
обучението.  

 Повечето държави членки са участвали в проекта за ЕКР много преди приемането 
на препоръката от 2008 г., но остава спорен въпросът дали всички заинтересовани 
лица като работодатели, служители и образователният сектор на равнището на  
държавите членки са участвали в такава степен, която да позволява 
установяването на взаимна ангажираност.  

 В повечето държави проучванията (напр. консултации, технически проучвания, 
картографиране, пилотни проучвания) са извършени, за да се осигури стабилна 
основа за НКР и съотнасянето с ЕКР. 

 
2) Общ интерес 
Сред държавите членки следва да има общ интерес по отношение на значението на 
разработването на определена област на политиката. Необходимо е обсъждане на 
въпроса на европейско равнище, за да се постигне еднакво разбиране на дефинициите 
и наличните инструменти, както и споразумение за достигане на определено ниво на 
качество. В резултат на това следва да се създаде чувство на споделена отговорност, 
което е основният двигател за развитие на политиките и служи също така като 
мотивация за подобряване на националните политики. 
 
На равнище ЕС:  
 ЕКР е изградена на базата на общ интерес на заинтересованите лица на равнището 

на държавите членки и на равнище ЕС.  

 Този общ интерес е подкрепен допълнително от бележки и насоки за подпомагане 
на държавите членки при прилагането на препоръката от 2008 г. Процесът може да 
се характеризира с принципа „учене чрез действие“, така че основата, базираща се 
на знания, да се развива в хода на процеса. Това развитие е отразено в бележките 
на Cedefop и на Европейската комисия, които дават насоки на държавите членки за 
изпълнение на процеса.  

 
На равнище държави членки: 
 Въпреки че използваната в препоръката относно ЕКР терминология невинаги е в 

съответствие с други европейски инициативи (напр. понятието „компетентност” се 
различава), езикът е достатъчно ясен, за да могат държавите членки да го свържат 
със своите инициативи.  

 Що се отнася до процеса на съотнасяне, държавите членки са срещнали някои 
затруднения. Най-големите трудности са свързани с обосноваването на връзката 
между дескрипторите, определящи нивата в националната система/рамка и ЕКР, 
както и с прилагането на подхода, основаващ се на резултатите от обучението. 
Други трудности са свързани с определянето на мястото на някои квалификации 
(напр. свидетелството за завършено средно образование), с установяването на 
процедури за признаване на неформалното и самостоятелното учене и с 
прилагането на системи за осигуряване на качеството, приспособени към подхода, 
основаващ се на резултатите от обучението.  
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 Все още е трудно да се види как точно общият интерес се развива на „базово 

равнище“ (т.е. доставчиците на услуги в областта на образованието, работниците и 
служителите, работодателите и гражданите). За да се гарантира, че ЕКР е свързана 
с трудовата среда и образованието на национално равнище, е необходимо да се 
доразвие този общ интерес на базово равнище. 

3) Институционализация 
Високото равнище на институционализация означава, че съществува организационна 
структура, в която хората непрекъснато работят за координирането и подобряването 
на конкретен сектор. Някой трябва да поеме ролята на координатор, за да съгласува 
толкова широкомащабен процес на сътрудничество като ОМК. 
 
На равнище ЕС:  
 ОМК за прилагането на ЕКР е основан на Договора посредством препоръката от 

2008 г.  

 За периода след април 2013 г. е необходим нов мандат, за да продължи работата 
по прилагането на ЕКР на равнище ЕС.  

 Ролите и отговорностите на равнище ЕС са ясно разпределени между 
консултативната група за ЕКР (КГ ЕКР), Европейската комисия, Cedefop, Съвета на 
Европа, Европейската фондация за обучение (ETF), държавите членки и други 
заинтересовани лица (напр. социални партньори).  

 Служителите в Европейската комисия, които се занимават с координацията на 
работата, изглежда са доста ограничени; няма признаци обаче, че това 
възпрепятства тяхната подпомагаща роля, която изглежда функционира много 
добре.  

 
На равнище държави членки:  
 Разделението на ролите и отговорностите на равнището на държавите членки 

зависи от интензивността на възприетия подход за прилагане на ЕКР, като се 
наблюдава тенденция съществуващото разделение на ролите между групите от 
заинтересовани лица да продължава да е налице, въпреки че понякога са 
препоръчителни незначителни промени в структурите, като бъдат включени и други 
заинтересовани лица. 

 В повечето държави прилагането на препоръката относно ЕКР е отговорност на 
Министерството на образованието (или подобна институция). Някои държави 
умишлено избират да не натоварват Министерството на образованието с 
отговорността за координацията по разработването на НКР, за да приближат 
квалификационната рамка до пазара на труда и да развият взаимна ангажираност 
във връзка с рамката. Това изглежда дава положителни резултати за 
ориентирането на рамката спрямо пазара на труда. 

 
4) Наличие на специфични цели, критерии и показатели 
Когато няма ясни цели, критерии и показатели, често е трудно да се стимулират 
конкретни действия и да се измерят резултатите. Следователно успешният ОМК 
включва специфични цели, критерии и показатели. 
 
На равнище ЕС:  
 На равнище ЕС са определени цели и са въведени съответните системи за контрол 

(напр. КГ ЕКР, подпомагана от Европейската комисия и Cedefop).  

 Въпреки че в рамките на стратегията „Европа 2020“ и на стратегическата рамка 
„Образование и обучение 2020“ са определени ясни цели на равнището на ЕС, няма 
установена явна връзка между ЕКР и тези цели по отношение на начина, по който 
ЕКР да допринесе за постигането им (напр. за трудовата и учебната мобилност и 
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участието в програми за учене през целия живот). Необходимо е да се извършва 
ясен контрол на това по какъв начин ЕКР допринася за изпълнението на тези цели.  

 
На равнище държави членки:  
 Целите на препоръката са ясно определени и са посочени конкретни крайни 

срокове за осъществяването им.  

 Що се отнася до първия краен срок (съотнасяне на националните системи към 
нивата на ЕКР), повечето държави няма да завършат доклада си за съотнасянето в 
определения срок. Въпреки това забавянето не създава проблем, тъй като всички 
участващи държави ще завършат докладите си за съотнасянето в рамките 
приблизително на две години.  

 Повече проблеми се наблюдават по отношение на напредъка във връзка с втория 
краен срок, включително с посочването на съответното ниво на ЕКР за всяка нова 
квалификация и документ „Европас“. Много държави дори не са започнали да 
работят по процедурите, които да гарантират, че това ще се случи, дори и 
страните, които вече са завършили докладите си за съотнасянето. Това 
предизвиква тревога, тъй като втората стъпка налага прилагането на ЕКР в 
държавите членки. 

 
5) Участие и сътрудничество на заинтересованите лица  
Участието и сътрудничеството на заинтересованите лица е изключително важно за 
успеха на ОМК, тъй като теоретично методът следва да действа отдолу-нагоре. 
Насоките и координацията на общностно равнище са ефективни и устойчиви, 
единствено ако програмата се подкрепя от гражданското общество в държавите членки 
и се прилага активно на местно равнище.  
 
На равнище ЕС:  
 От самото начало са ангажирани различни групи заинтересовани лица, които все 

още участват като членове на консултативната група за ЕКР.  

 Би могло да се стимулира допълнително по-активното участие на други генерални 
дирекции, които имат естествен интерес от прилагането на ЕКР (например ГД 
„Заетост, социални въпроси и приобщаване“ и ГД „Вътрешен пазар и услуги“) с цел 
да се засили ориентацията на ЕКР към пазара на труда.  

 
На равнище държави членки:  
 Могат да се разграничат две групи заинтересовани лица, а именно такива, които са 

свързани с образователния сектор, и други, които са свързани с пазара на труда.  

 Като цяло първата група (образователният сектор) е по-силно ангажирана от 
втората група (заинтересовани лица, свързани с пазара на труда).  

 Ангажирането на пазара на труда изглежда трудно и поради липсата на интерес от 
страна на работодателите, които в някои държави не считат, че ЕКР/НКР имат 
отношение към тяхната работа. Това създава сериозна заплаха за търсената 
взаимна ангажираност по отношение на НКР и за ролята, предвидена за тези рамки 
във връзка с пазара на труда. 

 
6) Наличие на конфликт между държавите членки, имащи стимул за действие, 
и тези, които проявяват нежелание за това  
Поради различия в становищата, държавите членки със стимул за действие ще се 
опитат да убедят проявяващите нежелание държави да се присъединят към тях при 
разработването на определена област на политиката. Ако няма конфликт, няма да 
последва обсъждане и ще бъдат предприети твърде малко действия. Същото се отнася 
и за националното равнище, където проявяващите най-голямо нежелание за действие 
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държави ще трябва да бъдат убедени във важността на потенциалния национален 
приоритет. За да се въведе темата в националния дневен ред, е необходимо да има 
една страна, която да е абсолютно убедена в нейното значение и да лобира за повече 
подкрепа. 
 
На равнище ЕС: 
 Прилагането на равнището на ЕС може да бъде успешно единствено при надеждно 

прилагане на равнището на държавите членки. 

 Участващите държави са на различен етап от изготвянето на техните доклади за 
съотнасянето на НКР и ЕКР. Те считат за необходимо да представят критична 
обратна информация, за да помогнат на други държави членки и да се стимулират 
взаимно в хода на прилагането на препоръката. Установено е, че някои държави 
членки са коригирали своите доклади за съотнасянето в резултат на натиск от 
страна на други държави членки.  

 До този момент не са възникнали задълбочени конфликти, но някои потенциални 
опасности застрашават прилагането (например поставянето на свидетелството за 
завършено средно образование на ниво 4 или 5, както и напредъкът по отношение 
на втория краен срок). Бъдещето ще покаже как ОМК ще се справи с тези 
потенциални конфликти и дали ще се окаже устойчив.  

 Европейската комисия и Cedefop играят важна роля за подпомагане на избягването 
на потенциални конфликти между държавите членки, на започването на 
предварителни обсъждания с държавите членки и стратегическото използване на 
дейностите за взаимно обучение с цел обсъждане на потенциални конфликти на 
ранен етап.   

 
На равнище държави членки:  
 Като цяло може да се направи заключението, че в държавите, където ЕКР се 

използва като програма за реформа, конфликтите между различните 
заинтересовани лица (напр. между самите образователни сектори и между 
образователния сектор и работодателите) са по-задълбочени, отколкото в 
държавите, където ЕКР се прилага в по-техническо отношение, тъй като тук тя не 
влияе на установените системи или въведените рамки.  

 В някои държави предварителното техническо прилагане води до спорове и 
конфликти, които изискват по-сериозни промени в образователните системи в 
дългосрочен план. 

 

Резултати от ЕКР за ученето през целия живот 

В съществуващата литература относно квалификационните рамки се срещат критични 
оценки по отношение на тяхното въздействие. В резултат на това някои автори 
твърдят, че липсва фактологична основа за прилагането на квалификационните рамки. 
Според други преминаването към резултатите от обучението може да дестабилизира 
съществуващите образователни структури и да отвлече вниманието от по-належащи 
проблеми на националните образователни системи (като ранното напускане на 
училище). Въпреки че тези мнения се оценяват като контрапункт на „чистата вяра в 
политиката“, солидните доказателства, че квалификационните рамки няма да окажат 
въздействие, са също толкова спорни, колкото и солидните доказателства, че 
квалификациите ще окажат въздействие. За да се даде ясна и разумна представа за 
резултатите, е необходимо първо да се определят категориите на въздействие, към 
които са насочени квалификационните рамки. На второ място, следва да се гледа 
реалистично на това какво може да бъде разумно измерено и изпълнено предвид срока 
за прилагане. За да се постигне балансирана оценка на резултатите от прилагането на 
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препоръката относно ЕКР, е необходимо да се разграничат три категории резултати: 
краен продукт, резултати и въздействие.  

 Може да се направи заключението, че до този момент крайният продукт от целия 
проект за ЕКР е задоволителен за повечето участващи заинтересовани лица и 
напредва по план. Препоръката от 2008 г. и подготвителната работа предизвикаха 
осъществяването на много дейности в държавите членки и на европейско равнище, 
които са ясно свързани с крайните цели на препоръката. Един сериозен недостатък 
е съмнението дали втората стъпка от съотнасянето ще бъде завършена. 

 Резултатите от проекта за ЕКР, определени като увеличаване на прозрачността и 
участието на заинтересованите лица, почти четири години след публикуването на 
препоръката са обещаващи, но на този етап не са достатъчни, за да се реализират 
крайните цели за подобряване на мобилността на работниците и учащите и повече 
застъпеност на ученето през целия живот. Сферите, в които не е отбелязан 
достатъчно голям напредък, са свързани с прилагането на подхода, основан на 
резултатите от обучението, участието на заинтересованите лица, въвеждането на 
системи за гарантиране на качеството и допълнителното установяване на 
процедури за признаване на неформалното и самостоятелното учене на национално 
равнище. 

 За въздействието върху основните цели на ЕКР, а именно увеличаването на 
възможностите за учене през целия живот и за мобилност на работниците и 
учащите, не може да се осигури достатъчно видимост в настоящия момент. На 
първо място, все още (почти 4 години след приемането на препоръката) е 
сравнително рано да се отчете въздействието и съществуват само единични 
доказателства, например държави, където квалификационните рамки подпомагат 
признаването на предишно обучение и съпоставянето на националните системи. На 
второ място, поради липсата на напредък по отношение на предвидените резултати 
остава неясно дали в краткосрочен план ще бъде постигнато пълното въздействие.  

Заключения 

Прилагането на препоръката относно ЕКР е престижен, широкообхватен и изискващ 
много усилия проект на ЕС, за постигането на който е необходима силна ангажираност 
на заинтересованите лица на равнището на ЕС и на национално равнище. От анализа 
на целесъобразността, прилагането и първите резултати от този проект може да се 
направи заключението, че прилагането на препоръката относно ЕКР може да се 
разглежда като пример за успешен ОМК. 

Въпреки това могат да се извлекат следните критични заключения, сред които 
някои сериозни предизвикателства и технически проблеми, които могат да бъдат 
заплаха за пълното и надеждно прилагане на препоръката относно ЕКР.  

 Няма ясна връзка между ЕКР и целите на ЕС, набелязани в рамките на 
стратегията „Европа 2020“ и стратегическата рамка „Образование и обучение 
2020“. Необходимо е по-добро обяснение на това как ЕКР ще допринесе за 
постигането на тези цели (напр. за участието в учене през целия живот).  

 Наблюдава се липса на участие на други генерални дирекции, които следва 
да имат естествен интерес от прилагането на ЕКР (т.е. ГД „Заетост, социални 
въпроси и приобщаване“ и ГД „Вътрешен пазар и услуги“). Това положение би 
могло да се доразвие, за да се засили насочеността на ЕКР към пазара на труда. 

 Между държавите членки съществуват разлики по отношение на началото на 
процеса. Някои държави членки отдавна са въвели рамките, докато на други все 
още им предстои да обсъждат и прилагат основните принципи. Тази разлика в 
първоначалните етапи оказва влияние върху постигнатия напредък по 
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отношение на прилагането на препоръката относно ЕКР и създаването на 
НКР. 

 Има очевидно разминаване между системата от пет нива, основана на входящи 
променливи, съгласно Директива 2005/36/ЕО относно признаването на 
професионалните квалификации и системата на ЕКР, състояща се от осем нива, 
основана на резултатите. Препоръчително е двете системи да бъдат приведени в 
съответствие.  

 Някои държави членки срещат затруднения в процеса на съотнасяне 
(първият краен срок за съотнасяне на националните системи към нивата 
на ЕКР). Тези трудности са свързани най-вече с: 

o обосноваване на връзката между дескрипторите, определящи нивата в 
националната система/рамка и ЕКР; 

o ограничен напредък в прилагането на подхода, основаващ се на 
резултатите от обучението;  

o определяне на мястото на някои квалификации в НКР и последващото им 
съотнасяне към ЕКР (очевиден пример за това е дискусията за мястото 
на свидетелството за завършено средно образование, даващо достъп до 
висше образование); 

o липса на установени процедури за признаване на неформалното и 
самостоятелното учене; 

o спорове между секторите на ПОО и ВО, които възпрепятстват 
възможностите за проникване и намаляване на традиционните пречки 
между двете подсистеми; 

o начина, по който осигуряването на обучение извън сектора на 
формалното образование (неформално и самостоятелно учене) се 
включва и свързва с националните рамки; 

o недостатъчно внимание за подпомагане на квалификационните рамки и 
системи с прозрачни процедури за осигуряване на качеството, 
приспособени към подхода, основаващ се на резултатите от обучението.  

 Изглежда трудно да се ангажират заинтересованите лица извън сектора на 
формалното образование, и по-специално крайните бенефициенти (социални 
партньори и граждани). Едно от основните предизвикателства е ангажирането 
на пазара на труда, поради липсата на интерес от страна на работодателите, 
които в някои държави считат, че ЕКР/НКР нямат отношение към тяхната 
работа. Това създава сериозна заплаха за диалога между сектора на 
образованието и пазара на труда, за търсената взаимна ангажираност по 
отношение на НКР и за ролята, предвидена за тези рамки във връзка с пазара 
на труда. 

 Много държави, включително онези, които са завършили докладите си за 
съотнасянето, дори не са започнали да работят по процедурите, които да 
гарантират посочването на съответното ниво на ЕКР за всяка нова 
квалификация и документ „Европас“ (втори краен срок). 

 Съотнасянето на международните квалификации е един вид проба на 
сравнимостта на НКР. Основният въпрос е дали без координирани действия 
квалификациите ще бъдат поставени на едни и същи нива на ЕКР във всички 
държави.  
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Вследствие на всички гореспоменати проблеми може да се направи заключението, 
че пълното и надеждно прилагане на ЕКР може да бъде застрашено от липсата на 
взаимно доверие. Разликата в начина, по който държавите се справят с прилагането, 
може да навреди на доверието на държавите членки в прилагането на ЕКР в други 
държави, различни от тяхната. За да се увеличи взаимното доверие, е изключително 
важно всички заинтересовани лица да участват в прилагането. Това може да се 
изпълни единствено чрез прилагане на втората стъпка от процеса на съотнасяне: 
посочване на съответното ниво на ЕКР за всяка нова квалификация. Импулсът за 
разработване на квалификационни рамки е налице, но скоро ще се изгуби, ако в 
обсъжданията участват само лицата, определящи политиката на високо равнище, и 
добре информирани заинтересовани лица, но не и широката общественост. Поради 
това завършването на втората стъпка от съотнасянето и стартирането на практически 
обсъждания на базово равнище относно функцията и функционирането на ЕКР следва 
да бъдат основни цели през идната година до април 2013 г. Именно чрез втората 
стъпка би било възможно ЕКР да започне да оказва въздействие, тъй като само тогава 
тя ще стане видима, използвана и обсъждана от крайните потребители, ще създаде 
инерционен ефект и ще насърчи резултатите и въздействието на ЕКР. 

Препоръки 

Следните препоръки за допълнителни действия могат да бъдат представени на 
различните заинтересовани лица. 

Към Европейския парламент, Европейската комисия и други институции на 
европейско равнище: 

 Препоръчително е да се продължат: мандатът на консултативната група за 
ЕКР и след април 2013 г., предвид значението на прилагането на ЕКР за 
бъдещия европейски пазар на труда и европейската образователна система; 
общата тенденция за разработване на квалификационни рамки; усилията на 
европейско равнище и на равнището на държавите членки за изграждане на 
взаимно доверие в националните квалификационни рамки или системи; и 
накрая, получените вече резултати и предотвратяването на евентуален застой 
на процеса.  

 Препоръчително е през новия период ЕКР да бъде в по-малка степен 
образователна програма и в по-голяма степен програма, ориентирана към 
пазара, включително чрез по-засилен диалог между заинтересованите лица от 
сферата на образованието и тези от пазара на труда. Това няма да се случи за 
едно денонощие, но през оставащия текущ период е необходимо да се постигне 
значителен напредък във връзка с втората стъпка при съотнасянето и 
намаляването на основните пречки. 

 Оценката, която Европейската комисия следва да извърши за периода 2008—
2013 г., ще трябва да включва както ретроспективен преглед, така и, което 
е още по-важно, преглед, насочен към бъдещето, за това как структурата 
и прилагането на ЕКР могат да бъдат подобрени за постигане на по-стабилна 
връзка с пазара на труда и на по-голямо въздействие на базово равнище.  

 Препоръчително е да се изясни как ЕКР допринася за постигането на 
основните цели на стратегията „Европа 2020“ и стратегическата рамка 
„Образование и обучение 2020“ (учене през целия живот и мобилност на 
работниците и учащите) чрез по-ясно определяне на междинната цел (като 
прилагането на подхода, основаващ се на резултатите от обучението, 
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разработването на системи за качество и установяването на процедури за 
признаване на неформалното и самостоятелното учене).  

 Препоръчително е на равнището на ЕС да се засили участието на други 
генерални дирекции (ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ и ГД 
„Вътрешен пазар и услуги“), за да подпомогнат преминаването от образователна 
програма към програма, която е по-силно насочена към пазара на труда.  

 Препоръчително е допълнително да се приведат в съответствие 
европейските инструменти и инициативи и най-вече да се премахнат 
разминаванията между системата от пет нива, основана на входящи 
променливи, съгласно Директива 2005/36/ЕО относно признаването на 
професионалните квалификации и системата на ЕКР, състояща се от осем нива, 
основана на резултатите.  

Към консултативната група за ЕКР и държавите членки: 

 Препоръчително е да се засили акцентът върху втория етап от 
съотнасянето (посочване на съответното ниво от ЕКР за всяка нова 
квалификация и документ „Европас“). 

 Препоръчително е да се одобрят срокове, свързани с втория етап от 
съотнасянето, да се изготвят и разпространят насоки и, накрая, да се 
споделят опитът и добрите практики във връзка с втория етап.  

 Препоръчително е допълнително да се разработи и да се приложи 
подходът, основаващ се на резултатите от обучението, и подходящи 
процедури за признаване на неформалното и самостоятелното учене.  

 Препоръчително е да се засили акцентът върху създаването на системи за 
осигуряване на качеството за всички сектори на образованието, като се 
вземе предвид подходът към квалификациите, основаващ се на резултатите от 
обучението. 

Към държавите членки и заинтересованите лица на равнището на 
държавите членки: 

 Препоръчително е да се засили участието на заинтересованите лица от 
пазара на труда, за да се увеличи обвързаността, да се създаде чувство на 
ангажираност с НКР/ЕКР у крайните бенефициенти (граждани, работници и 
работодатели) и, накрая, да се стимулира диалогът между заинтересованите 
лица от сферата на образованието и тези от пазара на труда. 

 Препоръчително е да се работи по втория етап от съотнасянето: посочване 
на съответното ниво на ЕСР за всяка нова квалификация и започване на 
практически обсъждания на базово равнище относно функцията и 
функционирането на ЕКР.  

 Препоръчително е да се увеличи прозрачността на връзките между нивата 
за крайните потребители чрез по-добро представяне на ЕКР на крайните 
бенефициенти. 

 Препоръчително е да се изградят допълнително системи за осигуряване на 
качеството, основаващи се на резултатите от обучението, за всички 
образователни сектори (като се проучи възможността за създаване на единна 
система за осигуряване на качеството). 

 Препоръчително е да се работи допълнително за признаване на 
неформалното и самостоятелното учене и ученето да се постави извън 
сектора на формалното образование в НКР.  


