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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В публикуваното неотдавна съобщение на Комисията, озаглавено „Инвестиране в 

младежта на Европа“
1
, се изтъква положителното въздействие на мобилността с учебна 

цел върху пригодността за заетост и активното гражданство. Ученето, следването или 

обучението в друга държава предоставя уникален опит и може да открие нови 

хоризонти. Уменията, придобити в периоди на мобилност, като например решаване на 

проблеми, по-голяма адаптивност, толерантност и увереност, се оценяват от 

работодателите и са изключително важни за съвременното общество. 

Комисията насърчава мобилността с учебна цел на младите хора чрез своите политики 

и програми, включително специален критерий и подкрепа от програмата „Еразъм +“.  

В заключенията на Съвета от 2011 г. относно критерий за мобилността с учебна цел 

(2011/C372/08)
2
 Комисията се приканва да: „да докладва на Съвета до края на 2015 г., 

за да се направи преглед, а при необходимост — и преработка, на европейския 

критерий за мобилността с учебна цел.“ 

Освен това в заключенията на Съвета от Комисията и държавите членки се изисква да 

извършат редица други действия, по-специално във връзка с показателите за 

мобилността на студентите, младите хора и преподавателите. По отношение на тези 

действия обаче не съществува задължение за докладване пред Съвета. Те са описани 

по-подробно в отделни достъпни документи на Комисията.  

Основа за Заключенията на Съвета от 2011 г. е стратегическата рамка за европейско 

сътрудничество в областта на образованието и обучението до 2020 г., в която 

Комисията се приканва „да представи на Съвета предложение за критерий в тази област 

до края на 2010 г., като се съсредоточи първоначално върху физическата мобилност 

между страните в областта на висшето образование...“
3
. Заключенията на Съвета бяха 

предшествани от Работния документ на службите на Комисията от 24 май 2011 г. 

относно разработването на критерии за образованието във връзка с пригодността за 

заетост и относно мобилността с учебна цел (док. 10697/11)
4
. 

С този доклад се изпълнява задължението за докладване пред Съвета относно 

постигнатия напредък по отношение на критерия за мобилността с цел продължаване 

на работата до 2020 г.  

Критерият за мобилността с учебна цел се състои от два показателя и е определен в 

приложението към заключенията от 2011 г. както следва: 

- „До 2020 г. средно поне 20 % от новозавършилите висше образование в ЕС следва да 

са преминали през свързан с висшето образование период на следване или обучение в 

чужбина (в т.ч. учебни стажове), което представлява минимум 15 кредита по 

Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) или минимална 

продължителност от три месеца.“ 

- „До 2020 г. средно поне 6 % от хората на възраст между 18 и 34 години в ЕС с 

квалификация за първоначално професионално образование и обучение следва да са 

преминали през свързан с първоначален период на професионално образование и 

                                                 
1 COM(2016) 940 final от 7.12.2016 г. 
2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.372.01.0031.01.ENG&toc=OJ:C:2011:372:TOC. . 

3
 OВ C 119, 28.5.2009 г. Продължението на параграфа гласи: „... като се съсредоточи първоначално върху физическата мобилност 

между страните в областта на висшето образование, като отчете както количествените, така и качествените аспекти, и като отрази 

направените усилия и преследваните цели в рамките на процеса от Болоня, както бе подчертано съвсем наскоро на конференцията 

в Льовен и в Лувен-ла-Ньов. Същевременно Комисията се приканва да проучи възможностите за разширяване на този критерий, 

така че да се включат професионалното образование и обучение и мобилността на преподавателите.“ 
4
 https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvik7m1c3gyxp/vipo5nwh1fzn/f=/10697_11.pdf. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.372.01.0031.01.ENG&toc=OJ:C:2011:372:TOC
https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvik7m1c3gyxp/vipo5nwh1fzn/f=/10697_11.pdf
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обучение (ПОО) на следване или обучение в чужбина (в т.ч. учебни стажове), с 

минимална продължителност от две седмици
(3)

 или по-малко, ако това е съответно 

документирано от Европас. 
(3) = 10 работни дни

“ 

Критерият е насочен към изходящата мобилност: с други думи, степента, в която 

лицата отиват в чужбина, за да придобият учебен опит и квалификации. В рамките на 

ЕС тази цел се свързва с основните принципи на ЕС за свободно движение на хора и 

работа в рамките на вътрешния пазар. 

С критерия на ЕС се отчита броят на завършващите, които са участвали в мобилност по 

време на своето следване и са завършили успешно своята квалификация. С него не се 

определя пряко географска област, но в заключенията от 2011 г. се подчертава, че: 

„мобилността с учебна цел е определена като физическа мобилност и взема предвид 

мобилността по целия свят.“ Измерването на показателя за критерия за Мобилността в 

първоначалното професионално образование и обучение (ППОО) на практика се 

ограничава от посочения в заключенията инструмент (проучване сред домакинствата за 

конкретна група с широки възрастови граници), а източникът за показателя на критерия 

за висшето образование не се посочва. 

Съответният консултативен орган на Комисията (Постоянната група по показателите и 

критериите — (SGIB)) беше консултиран във връзка с проект на настоящия доклад през 

януари и февруари 2016 г. след първоначално обсъждане със SGIB през 

декември 2015 г. Резултатите от тези консултации се посочват, където е уместно, в 

настоящия доклад. Те представят оценката на Комисията за техническата 

осъществимост на бъдещата работа. 

Докладът разглежда извършената работа от 2011 г. насам, наличните сведения, като в 

него се правят заключения за показателите на критерия за мобилността, съответно във 

висшето образование и в ППОО (раздели 2 и 3). Освен това в него се представя 

бъдещата работа, предложена от Комисията (раздел 4). 

2. ПОКАЗАТЕЛ НА КРИТЕРИЯ ЗА МОБИЛНОСТТА ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ  

 

2.1. Извършена работа от 2011 г. насам 

 

Оперативна група на Евростат, работила през 2011 г. и 2012 г., изготви предложение за 

методология и средства за събиране на данни за изпълнение на изискванията за този 

показател на критерия. Данните не бяха налични в правилния формат преди 

приемането на заключенията на Съвета. Оперативната група установи, че най-важният 

въпрос е осъществимостта на събирането да данни, чрез което ще се изпълни 

определението на критерия. 

Определянето на показателя на критерия и последващата работа беше извършена в 

тясно сътрудничество с участници от процеса от Болоня5, както също се изисква в 

заключенията на Съвета. Вниманието в него е насочено в по-голяма степен към 

подобряването на данните за мобилността с учебна цел (също така съгласно 

стратегията за Европейското пространство за висше образование / процеса от Болоня 

„Стратегия: Мобилност за по-добро обучение“6). 

                                                 
5 http://www.ehea.info/. В комюникето от конференцията в Льовен/Лувен-ла-Ньов през 2009 г. критерият за мобилност с учебна цел 

се посочва определя в точка 18 и се разглежда допълнително в точки 19—21 и 26 ( http://media.ehea.info/file/2009_Leuven_Louvain-

la-Neuve/06/1/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communique_April_2009_595061.pdf). 
6 Приета на конференцията на министрите в Букурещ (2012 г.) като част от официалното комюнике от Букурещ: 

http://www.ehea.info/Uploads/%281 %29/2012 %20EHEA%20Mobility%20Strategy.pdf. 

http://www.ehea.info/
http://media.ehea.info/file/2009_Leuven_Louvain-la-Neuve/06/1/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communique_April_2009_595061.pdf
http://media.ehea.info/file/2009_Leuven_Louvain-la-Neuve/06/1/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communique_April_2009_595061.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/2012%20EHEA%20Mobility%20Strategy.pdf


 

4 

Данните за мобилността с учебна цел се осигуряват чрез съвместно събиране на данни 

за образованието от ЮНЕСКО, ОИСР и Евростат (UOE), като се използва предимно 

административна информация. Евростат, в сътрудничество с държавите членки (чрез 

оперативната група), ОИСР, ЮНЕСКО, ГД „Образование, младеж, спорт и култура“ и 

други съответни органи на Комисията, разработи методологично ръководство за 

мобилността с учебна цел и таблици за събиране на данни7. Данните за критерия от 

държавите — членки на ЕС, се събират въз основа на регламент на Комисията, приет 

през 2013 г.8, който започна да се прилага постепенно през периода 2015—2018 г. 

През 2022 г. ще бъдат налични данни от пет години за референтния период 2016—

2020 г., като се има предвид, че целта е определена за 2020 г. 2019 г. ще бъде годината, 

през която ще бъде необходимо да се извърши по-конкретна оценка на положението 

във връзка с периода след 2020 г. През 2019 г. базата от сведения за тази дейност ще се 

състои от данни за двугодишен период (за 2016 г и 2017 г.). 

2.2. Налични сведения 

 

Показателят на критерия за висшето образование включва два вида данни: мобилност 

за „придобиване на кредити“ и за „придобиване на научна степен“. Тези два вида са 

разгледани поотделно по-долу, тъй като методологията и изискванията за данните се 

различават съществено. 

- Мобилност за придобиване на кредити 

„Мобилността за придобиване на кредити“ се определя като временно обучение 

и/или свързан със следване стаж в чужбина в рамките на записана програма за трета 

степен на образование в „изпращаща институция“ (обикновено) с цел придобиване на 

академични кредити (т.е. кредити, които ще бъдат признати от изпращащата 

институция). „Завършващите, които са имали престой в рамките на мобилността 

за придобиване на кредити“, се определят като завършващи по определена програма 

за трета степен на образование (определена с използване на ISCED 9 ), които са 

преминали временен период на следване за трета степен на образование и/или учебен 

стаж в чужбина и се връщат в „изпращащата институция“ за завършване на 

образователната степен. Данните за мобилност за придобиване на кредити се 

предоставят на националните статистически органи от изпращащите институции (и в 

последствие се предават на Евростат в одобрен формат). 

Все още не са налични данни за мобилността за придобиване на кредити от Евростат. 

През 2017 г. държавите членки ще започнат да предават данни на Евростат за 

референтния период 2016 г. (учебна година 2015—2016 г.), които ще бъдат 

публикувани през първата половина на 2018 г. Дотогава данните за мобилността за 

придобиване на кредити ще бъдат почти завършени10, тъй като се разчита на данни, 

събрани от държавите, в които студентите се завръщат след своя престой в рамките на 

мобилността за придобиване на кредити (т.е. 28-те държави членки), като след 

                                                 
7 Методологичното ръководство за мобилността с учебна цел и таблиците за събиране на данни са достъпни на: Методологично 

ръководство https://circabc.europa.eu/sd/a/3bc0cfff-6ba0-462b-a799-

5b75490868b7/Methodological%20manual%20on%20LM_rev_28072015.pdf и таблици за събиране на данни 

https://circabc.europa.eu/sd/a/849a866e-d820-4006-a6af-21cb1c48626b/UOE2016manual_12072016.pdf. 
8 Вж. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 912/2013 НА КОМИСИЯТА от 23 септември 2013 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 452/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението 

през целия живот по отношение на статистиката за образователните системи и системите за обучение. 
9 ISCED 2011 г.: Международна стандартна класификация на образованието — 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx. . 
10 С изключение на IT и PL, на които бяха предоставени дерогации: За Италия до 31 декември 2019 г. за завършващи ниво 8 по 

ISCED според вида на схемата за мобилност и приемната държава и за Полша до 31 декември 2018 г. за нива 6—8 по ISCED. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/3bc0cfff-6ba0-462b-a799-5b75490868b7/Methodological%20manual%20on%20LM_rev_28072015.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/3bc0cfff-6ba0-462b-a799-5b75490868b7/Methodological%20manual%20on%20LM_rev_28072015.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/849a866e-d820-4006-a6af-21cb1c48626b/UOE2016manual_12072016.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx
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приемането на регламента през септември 2013 г. предаването на данни на Евростат е 

задължително11. 

До този момент най-добрата информация за мобилността за придобиване на кредити на 

равнище ЕС са данните по програмата „Еразъм +“. Това обаче не включва мобилността, 

която се извършва извън програмата, и единствените налични данни понастоящем са 

данните от записването, които не могат да бъдат използвани като заместител за 

съответната част от показателя на критерия, за която са необходими данни за 

завършващите. 

- Мобилност за придобиване на образователна степен 

„Мобилността за придобиване на образователна степен“ се определя като 

физическото преминаване на национална граница с цел записване в програма за 

придобиване на трета степен на образование в приемната държава. „Мобилни 

студенти, завършващи образователна степен,“ са завършващите, чиято държава на 

произход
12

 е различна от държавата, в която те завършват трета степен на образование. 

Данни за мобилните студенти, завършващи образователна степен, се събират на 

равнището на приемната държава. В резултат на това при изчисляването на общия брой 

на завършващите от ЕС, участващи в изходяща мобилност, според произхода, се вземат 

предвид стойностите, предоставени от всички приемни държави в ЕС и извън него. 

Това означава, че надеждността на изходящия показател зависи от качеството и 

степента на подробност на информацията, предоставена от други държави, както и от 

броя на приемните държави, за да които има налични данни. 

Първите резултати от новото събиране на данни на UOE по отношение на мобилността 

за придобиване на образователна степен бяха на разположение през есента на 2015 г. 

Центърът за изследване на образованието и ученето през целия живот (CRELL) към 

Съвместния изследователски център анализира и публикува първите приблизителни 

оценки за изходящата мобилност на европейски студенти в трета степен на образование 

(нива 5—8 по ISCED), както и за всяко ниво по ISCED поотделно13. 

Критерият на ЕС при наличните данни показва 2,9 % за референтния период 2013 г. 

(академична година 2012—2013 г.). Това е много под целевата стойност от 20 %, но то 

се дължи на факта, че понастоящем са налични само частични данни. Както беше 

посочено по-горе, данни за мобилността за придобиване на кредити все още не са 

налични. Данни за мобилността за придобиване на образователна степен понастоящем 

са налични само за някои от приемните държави поради дерогации по отношение на 

предоставянето на данни, предоставени на някои държави от ЕС, както и поради липса 

на информация от много приемни държави извън ЕС. Поради това е възможно 

действителното равнище на критерия да е значително по-високо. 

Що се отнася до отделните държави, данните показват, че Кипър и Люксембург 

надвишават значително целевия критерий (съответно 63 % и 68 %); повечето студенти 

от тези държави посещават и завършват учебни заведения или в съседните държави, 

или в Обединеното кралство и Швейцария (и двете държави традиционно привличат 

                                                 
11 Във връзка с мобилността за придобиване на кредити, за показателя на критерия са необходими данни за завършващите, които по 

време на следването си са били в чужбина с учебна цел. На практика данните могат да бъдат събрани при завършването на 

студента чрез регистриране на престоя в рамките на мобилността за придобиване на кредити в чужбина. 
12 Въпреки че в идеалния случай държавата на произход се определя като държавата на предходното образование, т.е. „страната, 

където е получена дипломата за завършено средно образование“, при събирането на данни за академичните години 2012/2013 и 

2013/2014 беше позволено държавите да използват националното определение за държава на произход, която може да бъде 

държавата на предходното образование, държавата на обичайното пребиваване или държавата на гражданството. 
13https://crell.jrc.ec.europa.eu/?q=publications/learning-mobility-technical-report, вж. по-специално таблица 1 на стр. 20. Показателят на 

критерия е определен като средна стойност за ЕС. При събирането на данни на UOE се събират данни от преброяване (например за 

всички статистически единици, определени за населението) и поради това резултатите са надеждни по държави и за установените 

разбивки. 

https://crell.jrc.ec.europa.eu/?q=publications/learning-mobility-technical-report


 

6 

много мобилни студенти). Въпреки частичното обхващане на данните следва да се 

отбележи, че значителна част от завършващите от България, Германия, Естония, 

Ирландия, Гърция, Литва, Латвия, Малта, Словакия и Финландия завършват в чужбина 

(между 5—13 %). При повечето от тях голям брой от студентите са заминали за 

съседни държави поради исторически и често езикови връзки. Данните показват също, 

че по-високата образователна степен по принцип се свързва с по-висок дял на 

мобилността с учебна цел, като най-високият дял е установен при докторската степен. 

 

Първите данни, предоставени във връзка с мобилността за придобиване на 

образователна степен, като цяло показват, че държавите членки изпълняват добре 

регламента на Комисията. На няколко държави са предоставени дерогации за по-късно 

предоставяне (Гърция и Франция за основната част от данните; Испания и Полша за 

конкретни части).  

Както беше отбелязано по-рано, критерият не е ограничен до държавите членки. Много 

студенти с произход от ЕС завършват в държави извън Съюза и поради това е 

необходимо да се събират данни от тези държави
14

. В резултат на това от 2014 г. 

започнаха да се въвеждат механизми за събиране на данни от ОИСР и ЮНЕСКО (в 

сътрудничество с Евростат). За разлика от държавите — членки на ЕС, обаче 

предоставянето на данни не е задължително, и през първата година на събирането 

изпълнението от страна на държавите извън ЕС беше доста неравномерно. 

За държавите извън Европа първите резултати показват, че само Австралия, Бразилия, 

Канада, Чили, Израел и Нова Зеландия са предоставили данни в необходимия формат. 

Предвиденият (но не постигнат) обхват на критерия включва държави като САЩ, за 

които е известно, че приемат много голяма част от мобилните студенти от държави от 

ЕС, така че предполагаемият общ обхват би възлизал на 95 % от общата мобилност в 

целия свят15. 

2.3. Заключения, основаващи се на извършената работа и текущите налични 

сведения 

 

От раздел 2.2 става ясно, че са необходими трайни усилия, за да се осигури по-добро 

качество на данните за мобилността с учебна цел във висшето образование, като се 

осигурят сравнителни данни за мобилността за придобиване на кредити и се гарантира, 

че за всички основни приемни държави са налични данни за завършващи от държавите 

членки в държави извън ЕС. 

Комисията подкрепя настоящото определение за показателя на критерия за висшето 

образование. По същия начин консултацията със SGIB показа, че този критерий следва 

да бъде запазен, тъй като се счита, че е дефиниран обосновано и отговаря на интереса 

към мобилността в целия свят. За да се разшири настоящият частичен обхват до 2018 г., 

са необходими по-нататъшни усилия за получаване на съответните данни от държавите 

извън ЕС16. 

 

Първостепенна амбиция ще бъде да се постигне пълен обхват на държавите, участващи 

в процеса от Болоня, предвид факта, че те споделят сходна амбиция по отношение на 

                                                 
14

 В държавите — членки на ЕС, не е непременно известно, нито има как да бъде известно, кои от техните ученици, които са 

завършили средно образование, по-късно придобиват степен в чужбина. Събирането на тези данни е най-надеждно от държавите, в 

които завършват студентите. 
15 Извън САЩ основните липсващи приемни държави са държавите от Югоизточна Азия като Корея и Япония, както и Мексико, 

Китай и Индия. 
16 В заключенията на Съвета от 25—26 ноември 2013 г. относно глобалното измерение на европейското висше образование се 

подкрепя този подход. 
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критерия. При неотдавнашно събиране на данни за държави извън ЕС, участващи в 

процеса от Болоня, обаче се оказа, че наличието на данни за основните държави е 

ограничено.17. 

Второ, следва да бъде приоритет укрепването на сътрудничеството с ОИСР и 

ЮНЕСКО във връзка с данните за мобилността с учебна цел в световен мащаб чрез по-

нататъшно подобряване на събирането на международни данни, за които вече е 

постигнато споразумение. По-специално, тъй като много студенти с произход от ЕС 

следват в САЩ, ще бъде важно да се получават такива данни. Комисията работи тясно 

с ОИСР и ЮНЕСКО чрез общи цели на политиката в областта на мобилността с учебна 

цел и поради това е развила тясно сътрудничество във връзка със събирането на данни. 

ОИСР посочи, че може би съществените промени при събирането на данни от UOE за 

2014 г. са попречили на някои държави да предоставят данните. Събирането на данни 

от UOE, осъществено през 2014 г., беше подложено на задълбочено преразглеждане 

вследствие на преразглеждането на основната класификация на образованието ISCED 

от 2011 г. Статистическият институт на ЮНЕСКО (UIS) посочи, че съответните 

държави не разполагат с капацитет за адаптиране на своите инструменти за проучване 

(по всяка вероятност ще бъде необходимо да бъдат събрани нови данни). 

Друга възможност за развитие, едновременно с подобряването на събирането на данни 

и методологията, е разпространението на съществуващите данни за показателя на 

критерия. Евростат планира да разпространява данни за изходящата мобилност за 

географския район, обхванат от Европейската статистическа система и нейния Кодекс 

на практиката18. За Комисията ще бъде важно обаче също така да предоставя данни, 

които отразяват мобилността на завършващите от ЕС в целия свят, както се изисква 

съгласно формулировката на показателя на критерия предвид важната роля, която има 

мобилността с учебна цел в политиките за висшето образование на равнище ЕС и на 

международно равнище. 

Тези области за бъдеща работа бяха широко подкрепени от SGIB. Респондентите в 

консултацията се съгласиха, че критерият е определен добре и неговото техническо 

изпълнение следва да продължи, като се добавят данни за мобилността за придобиване 

на кредити и завършат данните за мобилността за придобиване на образователна 

степен. 

Предвид частичното завършване на работата на този етап до края на 2019 г. ще бъде 

предвидена повторна оценка на напредъка на работата с оглед на нейното 

продължаване и развитие. 

Срокът за завършване на данните по принцип е до 2018 г., като се има предвид, че 

тогава данните за мобилността за придобиване на кредити ще бъдат налични за 

държавите — членки на ЕС. За държавите извън ЕС това означава, че събирането на 

данни следва да бъде въведено за референтния период 2016 г. (и да бъдат отчетени през 

2017 г). Поради това Комисията възнамерява да насърчи тези държави да предоставят 

данни възможно най-скоро. 

В заключение става ясно, че правната основа е осигурила редовно докладване за 

качеството на данните за мобилността с учебна цел във висшето образование. 

Същевременно създаването на такава система за събиране на данни изисква време. 

Тези две констатации, заедно с все по-нарастващото политическо значение на 

                                                 
17  Доклад за изпълнението на процеса от Болоня от 2015 г., глава 7, „Евридика“ 2015 г., налични са данни за Армения, 

Азербайджан, Молдова, Черна гора, Сърбия, както и за Швейцария и Норвегия. 
18 http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/european-statistics-code-of-practice. 
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мобилността с учебна цел във висшето образование, оказват въздействие върху 

продължаващата работа в тази област (вж. раздел 4). 

3. ПОКАЗАТЕЛ НА КРИТЕРИЯ ЗА МОБИЛНОСТТА В ППОО 

 

3.1. Извършена работа от 2011 г. насам 

Когато беше приет показателят на критерия за мобилността в ППОО, нямаше 

европейски хармонизиран източник на данни, който да осигури данни за показателя. 

Поради това оперативна група на Евростат от 2011 и 2012 г. работи по технически 

въпроси, свързани с евентуалното използване на проучвания сред домакинствата за 

тази цел, както и по създаването на общ показател за мобилността с учебна цел на 

младите хора. За показателя на критерия се определя, че мобилността в ППОО следва 

да се измерва за възрастовата група 18—34 години. Оперативната група заключи, че 

единственият начин за изготвянето на надеждна оценка за участието на тази възрастова 

група в мобилността в ППОО би бил чрез представителен инструмент за проучване. 

Заключенията на оперативната група бяха обсъдени от Групата на директорите по 

социална статистика, като въз основа на работата през ноември 2012 г. се стигна до 

споразумение на Европейската статистическа система (ЕСС) за извършване на пилотно 

събиране на данни за мобилността с учебна цел чрез проучване сред домакинствата. 

Държавите можеха да избират дали да участват или не в пилотното събиране на данни 

(не съществуваше правно задължение), като Комисията предостави финансиране за 

държавите, които решиха да участват
19

. Споразумението на ЕСС включваше списък на 

променливите показатели, изискванията за извадката и качеството, както и формата и 

срока за предаване. 

3.2. Налични сведения 

Съгласно изискването в Заключенията на Съвета относно критерий за мобилността с 

учебна цел (2011/C372/08) пилотното събиране на данни беше извършено през 2014 г. 

чрез проучвания сред домакинствата — проучване на работната сила на ЕС или 

конкретно самостоятелно проучване (България, Испания и Швеция). 16 държави 

членки участваха в пилотното събиране на данни (Белгия, България, Естония, Испания, 

Италия, Литва, Латвия, Унгария, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, 

Словения, Словакия, Швеция), като от тях 10 държави приеха предложението за 

финансова подкрепя от Комисията (България, Испания, Италия, Литва, Унгария, 

Нидерландия, Австрия, Румъния, Словения, Швеция). Данните от 16-те държави, 

участващи в пилотното събиране на данни, се оценяват като сравними, както показват 

докладите на Евростат
20

. 

Освен това няколко държави членки предоставиха известна информация и от 

национални административни източници (включително Чешката република, германия и 

Обединеното кралство). Държавите членки имаха възможност да избират между кратка 

и разширена версия на въпросника. Разширената версия беше насочена също към 

измерване на мобилността на младите хора. 

                                                 
19 За разлика от процеса, установен за показателя на критерия за висшето образование. Безвъзмездни средства бяха предоставени 

както за пилотното събиране на данни за мобилността в ППОО, така и за частта за висшето образование (с минимално усвояване на 

частта за висшето образование). 
20 Документ 2015-ETS-05 и неговите приложения: https://circabc.europa.eu/w/browse/92373d62-bba3-42d2-be57-578a165bd0bb. 

Първоначално в Споразумението на ЕСС участваха 20 държави, но в крайна сметка пилотно събиране на данни не беше извършено 

в Чешката република, Гърция, Франция и Люксембург. Франция ще извърши пилотно събиране на данни през 2016 г. 

https://circabc.europa.eu/w/browse/92373d62-bba3-42d2-be57-578a165bd0bb
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Докладите на Евростат показват, че надеждни резултати с коефициент на вариация под 

15 % са получени само за шест държави: Белгия, Италия, Унгария, Нидерландия, 

Австрия, Швеция. Данните за пет други държави все пак могат да се считат за 

надеждни според изискванията за размер на извадката, но техният коефициент на 

вариация е 15 % или по-висок: България, Испания, Полша, Португалия и Словения. 

Резултатите за мобилността с учебна цел в ППОО за три държави не могат да бъдат 

публикувани поради опасения във връзка с надеждността: Гърция, Латвия и Литва. 

Освен това резултатите за две други държави са с ниско равнище на надеждност: RO и 

SK. Това показва, че основният проблем на избрания метод е бил да се получат 

надеждни данни чрез извадково проучване за малки групи население.  

Обедняването на резултатите от 16-те налични държави показва средна стойност от 

3,1 % за мобилността с учебна цел в ППОО (среднопретеглена стойност за 16-те 

държави). 

Заключението е, че проучването сред домакинствата не е най-доброто средство за 

установяване на мобилността в ППОО, тъй като за него биха били необходими много 

големи извадки, с високи разходи, но без гаранция за надеждни качествени данни за 

целта на ЕС. 

3.3 Заключения, основаващи се на извършената работа и текущите налични 

сведения 

 

Предвид резултата от пилотното събиране на данни за мобилността в ППОО Комисията 

ще обсъди възможните варианти със заинтересованите страни на равнището на 

държавите членки, за да намери жизнеспособно и устойчиво решение за подобряване 

на базата от сведения за показателя на критерия за мобилността в ППОО. 

Във връзка с това е изключително важно усилията да съответстват на резултатите, и 

следователно избраните инструменти за наблюдение да осигуряват надеждни и редовни 

данни, без да пораждат ненужна тежест и разходи за статистическата система. 

Въз основа на пилотното събиране на данни и обсъжданията с органите на държавите 

членки Комисията стига до заключението, че би било полезно да се проучи 

използването на административни данни и да се преразгледа осъществимостта на 

използването на такива данни в подкрепа на критерия за мобилността в ППОО. Такива 

административни данни вече съществуват в някои държави — членки на ЕС, както и в 

други държави, участващи в програмата „Еразъм +“. 

От гледна точка на политиката са налице ясни предимства на преминаването към 

административни данни, поради възможността да се обединят данни за участници в 

„Еразъм +“ с други данни за мобилността в ППОО
21

, както и поради перспективата да 

се получават по-редовни и по-актуални данни. Този подход вече беше избран за 

показателя на критерия за висшето образование и това ще позволи на Комисията да 

прилага наблюдение по отношение на други цели на политиката/програмите на ЕС във 

връзка с мобилността в ППОО. 

Консултацията със SGIB показа, че 12 от 15 отговорили държави по принцип биха били 

съгласни с промяна на източника на данни. Две държави не биха били съгласни (поради 

липса на налични данни или предпочитание към данни от проучване)22. Поради това 

                                                 
21  Както може да се направи и по отношение на критерия за висшето образование (след като данните за мобилността за 

придобиване на кредити бъдат предоставени в правилния формат). 
22 Друга държава отбеляза, че в тази област интересът на политиката е ограничен и предложи действието да не бъде изпълнявано 

занапред. 
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Комисията предлага да се извърши изпитване за осъществимост на събирането на 

данни чрез административни източници. 

Следва да се отбележи, че промяната в източника на данни би означавала, че е 

необходимо определението на критерия да претърпи известна преработка, тъй като 

настоящата формулировка на критерия предполага събиране на данни чрез проучване 

сред домакинствата (поради обхвата на възрастовата група). 

Поради това подобно на подхода по отношение на показателя на критерия за висшето 

образование, чрез предложеното проучване за осъществимост ще бъде проверено дали 

учебните заведения за ППОО биха могли да предоставят информация за 

характеристиките на мобилността с учебна цел на своите студенти/„завършващи“. Този 

вариант беше изтъкнат и в коментарите на SGIB по отношение на политическата 

целесъобразност на показателя както на национално, така и на институционално 

равнище. 

Преработка на определението на показателя за ППОО може да бъде предвидена 

единствено във връзка с резултатите от проучването за осъществимост от гледна точка 

на наличните сведения на административно/институционално равнище (данни от 

административни източници). Ще бъде необходимо и допълнително обсъждане дали 

вниманието да бъде насочено към входящата, или към изходящата мобилност с учебна 

цел. При настоящата формулировка на критерия не са обхванати завършващите, 

предприели мобилност в ППОО, които произхождат от ЕС, но живеят в държава, която 

не е членка на ЕС (и са на възраст между 18 и 34 години). 

Тази дейност ще се извърши съвместно с Евростат в тясно сътрудничество с основните 

партньори на европейско, национално и институционално равнище в областта на 

професионалното образование и обучение. Проучването за осъществимост обаче 

изисква време и поради това няма вероятност целта за мобилността в ППОО да бъде 

оценена преди 2020 г. 

4. ПЕРСПЕКТИВИ 

 

В съвместния доклад за 2015 г. „Образование и обучение 2020“ се отчита напредъкът и 

се определят нови приоритети за 2020 г.; в него се подчертава, че мобилността с учебна 

цел е приоритет, при който основното предизвикателство е, че „за наблюдение на 

мобилността въз основа на данни е необходимо да се подобри тяхното качество и 

самото им събиране“23. 

40 %-ното увеличение на бюджета за програмата на ЕС „Еразъм +“ (2014—2020 г.) в 

сравнение с нейния предшественик, Програмата за учене през целия живот (2007—

2013 г.), е ясно доказателство за трайния и засилващ се ангажимент на Комисията и 

държавите членки за още по-голямо увеличаване на мобилността с учебна цел. 

Допълнително увеличение беше предложено от Комисията в прегледа на 

многогодишната финансова рамка (МФР)
24

, а положителното въздействие на 

мобилността беше потвърдено и допълнително насърчено в новата инициатива 

„Инвестиране в младежта на Европа“, в която Комисията подчерта, че „Мобилността на 

младите хора е от съществено значение за засилване на европейското съзнание и 

идентичност“.  

                                                 
23 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=BG; точка 2.3, 4ти параграф. 
24 COM(2016) 603 от 14.9.2006 г., стр. 3: http://ec.europa.eu/budget/mff/lib/COM-2016-603/COM-2016-603_en.pdf.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215%2802%29&from=BG
http://ec.europa.eu/budget/mff/lib/COM-2016-603/COM-2016-603_en.pdf
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В новата европейска програма за умения
25

 също се изтъква значението на мобилността 

с учебна цел, като се подчертава, че следва да бъде осигурена по-голяма подкрепа за 

мобилността на учащите. В нея се призовава за по-голяма ангажираност от страна на 

държавите членки, включително финансова подкрепа. 

Тези нови инициативи бяха създадени вследствие на редица съобщения на Комисията и 

заключения на Съвета от 2011 г. насам, които от своя страна се основават на 

съществените доказателства за значението, което се придава на мобилността с учебна 

цел в политиките на европейско, национално и институционално равнище26. Данните от 

изследвания относно отражението на мобилността с учебна цел върху обществото и 

хората свидетелстват за положително въздействие, включително върху пригодността за 

заетост
27

 и върху институциите. 

Индексът на мобилността28 във висшето образование обаче разкрива, че в отделните 

държави членки има големи различия в средата за мобилност с учебна цел, като все 

още има значителни препятствия по отношение на информацията, подпомагането на 

учащите и признаването. Подобни резултати се очертават от сходна оценка по 

отношение на ППОО. Във връзка с това в съвместния доклад се подчертава, че трябва 

да бъдат осъществявани и отчитани действия по отношение на прозрачността, 

осигуряването на качество, валидирането и признаването на умения и квалификации
29

. 

Непрекъснатото развитие на базата от сведения по отношение на количествените данни 

за мобилността с учебна цел следва да се разглежда в този по-широк контекст. 

Показателите на критерия активно подкрепят базата от сведения за политиките за 

увеличаване на мобилността с учебна цел не само на равнище ЕС, но и на национално, 

регионално и институционално равнище. Подобрената база от сведения е от 

изключително значение за вземането на информирани решения за политиките по 

отношение на бъдещите европейски и национални програми за мобилността с учебна 

цел. 

Във връзка с това в настоящия доклад се подчертава, че Комисията възнамерява да: 

1) Продължи да прилага показателя на критерия за мобилността във висшето 

образование, като следва насоката, определена с държавите членки и сътрудничещите 

организации. 

2) Определи и обсъди вариантите за прилагане на показателя на критерия за 

мобилността в ППОО въз основа на резултатите от проучване за осъществимост на 

събирането на данни за мобилността в ППОО от административни източници. 

Проследи резултатите от тези консултации, ако е целесъобразно, с предложение за 

преработка на определението за показателя на критерия за мобилността в ППОО. 

Комисията призовава Съвета да подкрепи тези развития. 

 

                                                 
25 „Нова европейска програма за умения“, (COM(2016) 381/2), вж. раздела на стр. 13 „По-голяма подкрепа за мобилност на 

учащите“. 
26 В заключенията на Съвета от 2011 г. е представен дълъг списък на референтни документи на политиката до 2011 г. За периода 

2012—2015 г. са от значение следните актове http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013R1288, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013R1288; http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/?uri=CELEX:52011XG1220(07) . 
27

 Вж. например: http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf, http://www.voced.edu.au/content/ngv%3A40712, 

http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-b/gdbk/10/vetpro_en.pdf. 
28https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Towards_a_Mobility_Scoreboard:_Conditions_for_Learning_A

broad_in_Europe.  
29

 Индексите на мобилността във висшето образование (2
ро

 издание) и в ППОО са достъпни на обща платформа, публикувана на 
8.12.2016 г.: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/online-platform-mobility-scoreboard_en. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013R1288
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013R1288
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013R1288
http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf
http://www.voced.edu.au/content/ngv:40712
http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-b/gdbk/10/vetpro_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Towards_a_Mobility_Scoreboard:_Conditions_for_Learning_Abroad_in_Europe
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Towards_a_Mobility_Scoreboard:_Conditions_for_Learning_Abroad_in_Europe
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/online-platform-mobility-scoreboard_en

