
 
ЕВРОПЕЙСКИ  

ФОРМАТ  НА  

АВТОБИОГРАФИЯ
 

 
 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  [ФАМИЛНО, ЛИЧНО, БАЩИНО] 
Адрес  [ул., №, гр./с., пощ. код, държава ] 

Телефон   
Факс   

E-mail   

 

Националност   
 

Дата на раждане  [ ден, месец, година ] 
 
 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)   [ Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с 
последната. ] 

• Име и адрес на работодателя   
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
  

• Заемана длъжност   
• Основни дейности и отговорности   
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  [Добавете отделен параграф за всеки курс, който сте завършили, като започнете с 
последния.] 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

  

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  

Автобиография 
[ ФАМИЛИЯ, други имена ] 

 За повече информация: 
www.cedefop.eu.int/transparency/ 
europa.eu.int/comm/education/index_en.html 
eurescv-search.com/ 

  

1 стр. 
 



 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Придобити в жизнения път или в 
професията, но не непременно 

удостоверени с официален документ 
или диплома. 

Автобиография 
[ ФАМИЛИЯ, други имена ] 

За повече информация: 
www.cedefop.eu.int/transparency/ 
europa.eu.int/comm/education/index_en.html 
eurescv-search.com/ 
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МАЙЧИН ЕЗИК   

 
ДРУГИ ЕЗИЦИ 

 

  [Език] 
• Четене  [Определете нива: отлично, добро, основно] 
• Писане  [Определете нива: отлично, добро, основно] 

• Разговор  [Определете нива: отлично, добро, основно] 
 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 

хора в интеркултурно обкръжение, в 
ситуации, в които комуникацията и  
екипната работа са от съществено 
значение (например в културата и 

спорта) и др. 

 [ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 
ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация,  управление и 
адмистрация на хора, проекти и 

бюджети в професионалната среда 
или  на доброволни начала (например  
в областта на културата и спорта) 

у дома и др. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и 

др. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 
ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 
  

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  [ТУК ВКЛЮЧЕТЕ ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА Е УМЕСТНА, НАПР. ЛИЦА 

ЗА КОНТАКТИ, ПРЕПОРЪКИ И ДР.] 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  [ Опишете всички приложения. ] 
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ПРЕПОРЪКИ НА КОМИСИЯТА 

От 11 март 2002 г. 
Относно общ европейски формат за автобиография (CV) 

(обнародвано под документ № С(2002) 516) 
(Текст с приложимост в ЕИО) 

 
(2002/236/ЕС) 

 
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, 
 
Имайки предвид договора, създаващ Европейската 
общност, и в частност членове 149, 150 и 211 от него, 
 

(1) Като взе предвид, че резолюцията на Съвета от 
3 декември 1992 г. относно прозрачността на 
квалификациите(1), приканва страните-членки 
да предприемат стъпки, с цел увеличаване на 
яснотата на компетенциите чрез въвеждане на 
общ формат за представянето на 
индивидуалните умения (порт фолио), част от 
което трябва да бъде общ формат за 
автобиография (CV); 

 
(2) Като взе предвид, че заключенията на 

Председателството на Европейския, проведен в 
Лисабон на 23 и 24 март 2000 г., изискват 
изработването на общ европейски формат за 
CV, който да бъде използван на доброволна 
основа с цел улесняване на мобилността 
посредством подпомагане оценката на 
познанията, придобити както в образователните 
и обучаващите институции, така и при 
работодатели (2); 

 
 
(3) Като взе предвид, че препоръката на 

Европейския парламент и на Съвета от 10 юли 
2001 г. относно мобилността в рамките на 
общността за студенти, обучаващи се, млади 
доброволци, учители и обучители(3), 
подчертава нуждата от общ европейски формат 
за CV с цел да подпомогне отделните граждани 
да представят квалификациите и 
компетенциите си по ефективен  и прозрачен 
начин; 

 
(4) Като взе предвид, че комюникето на Комисията 

относно “Превръщането на ученето през целия 
живот в европейска реалност”(4), подчертава 
ролята, която трябва да играе общият формат 
на CV в поощряването на прозрачността на 
квалификациите и компетенциите; 

 
 
(5) Като взе предвид, че комюникето на Комисията 

и Съвета, озаглавено “Новите европейски 
пазари на труда – отворени и достъпни за 
всички”(5), изисква разработването на 
електронна система, която да бъде поддържана 
от Европейските служби по заетостта (EURЕS), 
и общ европейски формат за CV. 

 

(6) Като взе предвид, че Националните ресурсни 
центрове за професионално ориентиране, част 
от предназначението на които е подпомагане на 
професионалното ориентиране и съветване на 
национално и европейско ниво, подпомагат 
разпространяването на CV формата; 

 
(7) Като взе предвид, че мрежата EURЕS, като част 

от услугите,които предоставя на търсещите 
работа, е да поддържа електронна CV търсачка 
(EURЕS CV-search), имаща същата структура 
като общия европейски формат за CV 

 
ПРЕПОРЪЧВА: 
 
1. Общият формат за CV, както е предвидено в 

анекса, да бъде предоставен за ползване от 
гражданите на доброволна основа, когато 
представят подробности от своите 
квалификации и компетенции на работодатели 
и институции, предоставящи образование и 
обучение в страните, в които живеят и/или в 
чужбина. 

 
2. Страните-членки да насърчават и 

разпространяват общия формат на 
автобиография, така че той да бъде широко 
известен и достъпен до гражданите. 

 
Обществените служби по заетостта, социалните 
партньори и неправителствените организации 
се приканват да направят формата достъпен на 
своите членове независимо дали са отделни 
индивиди, предприятия или други организации 
и да насърчават неговото приемане като 
полезно средство. 
 

3. Комисията до края на 2004 г. ще проведе оценка 
на общия формат за автобиография и на това 
как е била приложена схемата. 

 
Комисията ще препоръча промени на формата, 
ако оценката покаже необходимост от това. 
 

 
Изготвено в Брюксел, 11. март 2002 г. 
 
 
 
   За Европейската комисия 

   Вивиан Рединг 

   Член на Комисията

(1) OJ C 49, 19.2.1993, p.1. 
(2) OJ C 73, 23.3.2002. 
(3) OJ L 215, 9.8.2001, p. 30. 
(4) COM (2001) 678 final. 

(5) COM (2001) 116 final. 
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АНЕКС 
 

Общ европейски формат за автобиография (CV) 
 

ОБЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА 
 

1. Общият европейски формат за автобиография (CV) е средство за систематично, хронологично и 
гъвкаво представяне на индивидуалните квалификации и компетенции. 

2. Той е на разположение в лесно достъпна електронна форма, а така също и в хартиена версия. CV-
форматът включва категории за представянето на: 
 (а) информация от личен характер, езикова подготовка, трудов стаж и постижения в сферата на 
образованието и обучението; 
(б) допълнителни индивидуални компетенции, акцентиращи върху технически, организационни, 
артистични и социални умения; 
(в) допълнителна информация, която може да бъде добавена към автобиографията под формата 
на един или повече анекса и упътване как това да бъде направено просто и ясно. 

3. Общият европейски формат за CV се подкрепя от електронна библиотека от примерни 
автобиографии, които показват как хора от различни държави, с различен образователна и 
професионална подготовка са използвали образеца на CV за различни цели. 

4. Съществуват електронни връзки към различни средства и ресурси на ниво Европейска Комисия и 
на национално ниво за това как да бъдат представени квалификациите и компетенциите (напр. 
приложения към дипломи или сертификати, Европас (Europass), Европейска система за трансфер 
на кредити, Европейско свидетелство за работа с компютър и др.). Затова CV-форматът е елемент 
от по-широка стратегия целяща подобряване прозрачността на квалификациите и компетенциите. 

5. Базата данни на търсещите работа (“CV-търсачка”), разработена и поддържана от Европейските 
служби по заетостта (EURES), отразява горепосочените принципи и изисквания. 
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