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Уважаеми читатели, 

В този брой на бюлетина можете да прочетете за: 

 

Изпълнението на проект № 374725-LLP-1-2012-1-BG-GRUNDTVIG-AL-AGENDA 

„BG - Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”, 

съгласно Решение за предоставяне на безвъзмездни средства за дейност № 2012 - 

3551 / 001 - 001 на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура 

към ЕС и  Заповед № РД 09-474/ 27.09.2012 г. на министъра на образованието, 

младежта и науката 

  

 Политиката за учене на възрастни е част от междусекторната политика за учене през 

целия живот. Тя е система от принципи и насоки за действия, ориентирани към 

постигането на целите за образование и обучение на Европейския съюз, както и на 

националните цели. 

 Действащият стратегически документ на европейско ниво е Европейската програма 

за учене на възрастни (Резолюция на Съвета за обновената Европейска програма за 

учене на възрастни – 2011/С 372/01), която определи приоритетните области за периода 

2012-2014 г.: превръщането на ученето през целия живот и мобилността в реалност; 

подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението; насърчаване 

на равнопоставеността социалното сближаване и активното гражданско участие 

посредством ученето за възрастни; засилване на творческия дух и новаторството у 

възрастните и в учебната им среда; подобряване на базата данни, свързани с ученето на 

възрастни, и на мониторинга на този сектор. 

 Действащият стратегически документ на национално ниво е Националната стратегия 

за учене през целия живот 2014-2020 г. (РМС №12 от 10.01.2014 г.) със следните 

стратегически цели и показатели за напредък: повишаване на участието на населението 

на 25-64 навършени години в образование и обучение от 1.5% през 2012 г. на повече от 

5% през 2020 г.; намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната 

система на възраст от 18 до 24 години от 12.5% през 2012 г. под 11% през 2020 г.; 

намаляване на дела на неграмотните: сред лицата на възраст 15-19 г. от 2.0% през 2011 г. 

на 1.5% през 2020 г.; сред 20-29 годишните – от 2.3% през 2011 г. на 1.5% през 2020 г.; 
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повишаване заетостта на населението на възраст от 20 до 64 г. от 63% през 2012 г. на 

76% през 2020 г. 

 През периода 2012-2014 г. , в изпълнение на европейските и националните цели за 

учене на възрастни, екип на Министерството на образованието и науката с ръководител 

г-жа Валентина Дейкова, началник на отдел „Учене през целия живот” и национален 

координатор за учене на възрастни, разработи и изпълни проект № 374725-LLP-1-2012-1-

BG-GRUNDTVIG-AL-AGENDA „BG - Изпълнение на Програмата на Европейския съюз 

за учене на възрастни”, съгласно Решение за предоставяне на безвъзмездни средства за 

дейност № 2012 - 3551 / 001 - 001 на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия 

и култура към ЕС и  Заповед № РД 09-474/ 27.09.2012 г. на Министъра на образованието, 

младежта и науката. 

 По време на двугодишното изпълнение на проекта (2012-1014 г.) от екипа за 

изпълнение на проекта бяха положени много усилия и изготвени продукти с цел ученето 

за възрастни да подобри развитието на националната система за учене през целия живот 

в България. Бяха предприеха общи действия от всички заинтересовани страни на 

национално, регионално и местно равнище, за да се осигурят необходимите условия за 

повишаване участието на възрастните в дейностите за учене през целия живот. 

Активното сътрудничество, в рамките на националната мрежа, между държавните 

институции, социалните партньори и организациите на гражданското общество бе 

гаранция за реални резултати в сектора. Подобреното събиране, съпоставимост и 

анализи на информацията и данните стана необходимо условие за проследяване на 

напредъка, а  изграждането на механизъм за мониторинг допринасе за повишаване на 

качеството и формиране на обосновани  политики в сектора за учене на възрастни.  

 Изпълнена бе общата цел на проекта «Повишаване участието на възрастни в ученето 

през целия живот чрез координирани и съгласувани действия на всички заинтересовани 

страни», както и специфичните цели – разширяване на партньорството и засилване на 

взаимодействието между заинтересованите страни за успешно решаване на проблемите, 

свързани с ученето на възрастни чрез изграждане на национална мрежа за учене на 

възрастни; разработване на механизми и инструменти за измерване на напредъка в областта 

на ученето на възрастни и за мониторинг в този сектор, и запознаване на широката 

общественост с приоритетните области за периода 2012-2014 г. от Европейската програма 

за учене на възрастни и мерките, включени в Плана за действие за периода 2012-2013 г. в 

изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот. 
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 При отчитане на изпълнението на проекта по дейности трябва да се има предвид 

следното:  

Извършване на подготвителни дейности: 

Бяха извършени необходимите предварителни дейности за планиране на 

управлението и изпълнението на проектните дейности, на мониторинга, контрола и 

отчитането, както и за  осигуряване на прозрачност, публичност и информираност. 

Разработени бяха  вътрешни правила за управление на проекта, разработен и въведен бе и 

програмен продукт за управление, отчитане и контрол на изпълнението на дейностите по 

проекта. Бе създадена електронна страница на проекта: http://lll.mon.bg/, на която могат 

да бъдат намерени всички презентации, представени по време на събитията в изпълнение 

на проекта.  

 

Разработване на анализ за състоянието на сектора за учене на възрастни за периода 

2005-2011 г. 

 Разработена Методика за извършването на анализ на сектора за учене на възрастни, 

http://lll.mon.bg/uploaded_files/metodika_za_analiz.pdf   

 Изготвен Анализ на сектора за учене на възрастни в България, 

http://lll.mon.bg/uploaded_files/Analiz_adult.pdf   

 Изготвен Доклад за състоянието на сектора за учене на възрастни за Европейската 

комисия, http://lll.mon.bg/uploaded_files/Report_adult-learning_BG_2013.pdf   

 Изготвен Междинен доклад-отчет пред ЕК за напредъка на Република България за 

периода 01.09.2012 – 30.08.2013 г. за реализиране на Европейската програма за учене на 

възрастни по проект BG- Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на 

възрастни 

 Проведени фокус-групи с обучители на възрастни (от професионални и 

общообразователни гимназии и центрове за професионално обучение), безработни,  

преждевременно напуснали образователната система, хора с увреждания, лица, лишени 

от свобода, новопризнати бежанци, общо 60 броя лица с цел извеждане на специфични 

проблеми в ученето на възрастни, сред които могат да бъдат посочени: пречки при 

намиране на работа, ползи от допълнителна квалификация и преквалификация, пречки за 

завръщане в образователната система, предимства и недостатъци на вечерната форма на 

обучение, съчетаване на учене и работа, актуалност на придобивана професионална 

квалификация, наличие на необходимата учебна литература, използване на електронни 

http://lll.mon.bg/
http://lll.mon.bg/uploaded_files/metodika_za_analiz.pdf
http://lll.mon.bg/uploaded_files/Analiz_adult.pdf
http://lll.mon.bg/uploaded_files/Report_adult-learning_BG_2013.pdf
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ресурси, взаимоотношения с работодателите, липса на гъвкави пътеки за обучение на 

хора с увреждания, наличие на подкрепяща архитектурна среда, осигуряване на 

социални асистенти, необходимост от квалификация на обучители, свързана с 

андрагогиката, учебно съдържание, адаптирано към житейския опит на лишените от 

свобода и др. http://lll.mon.bg/?page_id=66  

 

Проучване на иновативния опит на страни от Европейския съюз във връзка със 

структуриране на сътрудничеството между заинтересованите страни, оценяване на 

напредъка и извършването на мониторинг в сектора за учене на възрастни 

 Съставен Компендиум с добри европейски практики за управление, мониторинг и 

оценка на сектора за учене на възрастни, 

http://lll.mon.bg/uploaded_files/compendium2.pdf 

 Участие в международни конференции, проведени в рамките на проектите за учене 

на възрастни на други европейски страни  - Румъния, Кипър, Малта, Словения, 

Шотландия, Италия 

 Проведени учебни посещения в Австрия и Малта 

 

Изграждане на национална мрежа за учене на възрастни 

 Изготвен проект за  Правилник за организацията на дейността на Национален съвет за 

учене през целия живот 

 Създаване на Национална координационна група за учене през целия живот  

(НКГУЦЖ) http://lll.mon.bg/?page_id=818 като постоянен орган за сътрудничество, 

консултации и оценяване на напредъка в сектора за учене на възрастни със Заповед № 

РД 09-909/11.06.2014 г. на министъра на образованието и науката. В групата са 

включени 31 представители на различни заинтересовани страни – държавните 

институции, социалните партньори, неправителствения сектор. На 4 юли се проведе 

първото заседание на НКГУЦЖ, на което бе приет и първият План за дейността на 

НКГУЦЖ до м. юни 2015 г. http://lll.mon.bg/uploaded_files/plan-2014-2015-lll.pdf  

Всички материали, свързани с дейността на НКГУЦЖ, ще бъдат публикувани на сайта 

на проекта http://lll.mon.bg, което ще гарантира прозрачност на дейността й. 

 

Разработване на Национална рамка с показатели и критерии за измерване на 

напредъка в сектора за учене на възрастни и на механизъм за мониторинг 

http://lll.mon.bg/?page_id=66
http://lll.mon.bg/uploaded_files/compendium2.pdf
http://lll.mon.bg/?page_id=818
http://lll.mon.bg/uploaded_files/plan-2014-2015-lll.pdf
http://lll.mon.bg/
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 Разработен Доклад за добри европейски практики за мониторинг и оценка на 

политиката за учене на възрастни и предложение за изграждане на национална 

система в Р България, http://lll.mon.bg/uploaded_files/Report_proekt_adult_learning.pdf   

 Подготвени Предложения за нормативни промени в сектора за учене на възрастни, 

http://lll.mon.bg/uploaded_files/Regulations-suggestions.pdf   

 Анкета за състоянието на мониторинговите дейности в сектора за учене на възрастни, 

http://lll.mon.bg/?page_id=93   

 Изготвен Доклад за резултатите от проведената анкета относно опита и практиките на 

български организации при провеждане на мониторинг на сектора за учене на 

възрастни,  http://lll.mon.bg/uploaded_files/Doklad_anketa.pdf  

 Разработено, отпечатано и разпространено Методическо ръководство за мониторинг и 

оценка на политиката в сектора за учене на възрастни, 

http://lll.mon.bg/uploaded_files/final.pdf, издадено като брошура в тираж 200 

екземпляра 

 Разработен проект и създаден Модел за Национална система за мониторинг на сектора 

за учене на възрастни в България, http://lll.mon.bg/uploaded_files/monitoring_bg.pdf   

 Проведен консултативен процес на национално и регионално равнище за управление 

на Модела за мониторинг на сектора за учене на възрастни: организирани две кръгли 

маси „Ролята на институциите и организациите, участващи в прилагането на 

Националната система за мониторинг на сектора за учене на възрастни”, проведени на 

16  януари 2014 г. в гр. София на национално ниво и на 24 януари 2014 г., гр. Пловдив, 

на областно ниво, всяка с по 40 участника; създаден електронен форум с 2000 

потребители; проведена  електронна анкета, изпратена до над 400 организации и 

институции 

 Интегриране на предложенията и резултатите от консултативния процес и 

окончателно публикуване на Модела за мониторинг на сектора за учене на възрастни,  

открояващ съпричастността на заинтересованите страни към проблема за национална 

система за мониторинг на сектора за учене на възрастни, както и желанието им за 

ползотворно сътрудничество в рамките на бъдещи проекти, свързани с ученето през 

целия живот и в частност, с ученето на възрастни 

 Разработено техническо задание и изработен информационен продукт на система с 

основни показатели (база данни) в сектора за учене на възрастни (1 бр. техническо 

задание и 1 бр. информационен продукт) 

http://lll.mon.bg/uploaded_files/Report_proekt_adult_learning.pdf
http://lll.mon.bg/uploaded_files/Regulations-suggestions.pdf
http://lll.mon.bg/?page_id=93
http://lll.mon.bg/uploaded_files/Doklad_anketa.pdf
http://lll.mon.bg/uploaded_files/final.pdf
http://lll.mon.bg/uploaded_files/monitoring_bg.pdf
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 Въвеждане на база данни в Националната информационна система на сектора за учене 

на възрастни и популяризирането  

 Подготовка на учебна документация за обучение на служители от централната и 

областна администрация за извършване на мониторинг в сектора за учене на 

възрастни (2 бр. учебни пакети по 9 теми); 

 Създадена Национална информационна система в сектора за учене на възрастни 

http://lll.mon.bg/system/, която проследява и обобщава промените в сектора за учене на 

възрастни в дългосрочен план. Основната цел на националната система за мониторинг 

на сектора за учене на възрастни е осигуряване на информационна основа за 

ефективна национална политика за учене на възрастни. 

 Организирана и проведена Международна конференция на тема „Мобилизиране на 

заинтересованите страни за напредък в сектора на учене на възрастни”, 12 юни 2014 

г., гр. София, със 100 участника от България, Румъния и Латвия, както и с участието 

на представител на Европейската комисия. По време на конференцията са 

представени резултатите от изпълнението на Европейската програма за учене на 

възрастни в България, Латвия и Румъния. Формулирани са решения за подобряване 

състоянието на сектора за учене на възрастни в България и взаимодействието между 

заинтересованите страни през периода 2014-2015 г. 

 

Разработване и въвеждане на информационна система за оценка на напредъка в 

сектора за учене на възрастни 

 Изградена и  действаща е Национална информационна система за учене на възрастни 

с база по показатели, разпределени в данни по 9 тематични области. Системата 

осигурява възможности за визуализация на данните при подготовка на оценки на 

процесите в този сектор и на доклади за напредъка. Може да се ползва на сайта на 

проекта: http://lll.mon.bg/ 

 Проведено обучение на представители на заинтересованите страни за прилагане на 

модела и работа с електронния продукт на системата 

 

Обучение на служители от централната, областната и местната администрация, 

както и представители на социалните партньори за прилагане на инструментите за 

оценка на напредъка и мониторинг на сектора за учене на възрастни – над 60 души 

обучени 

http://lll.mon.bg/system/
http://lll.mon.bg/
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 Организиран и проведен Семинар за членовете на Националната координационна 

група (НКГУЦЖ) за учене през целия живот, 28-30 август 2014 г., гр. Благоевград. 

 Планирано второ обучение на членовете на НКГУЦЖ и на институции и 

организации, които имат мерки в Плана за изпълнение на националната стратегия за 

учене през целия живот. 

 Проведени две обучения в гр. Панагюрище (20-22 март 2014 г.) и гр. Велико 

Търново (27-29 март 2014 г.) на служители от институции и организации на 

национално, на областно и местно ниво, които са ключови експерти на 

заинтересованите страни при прилагането на модела за мониторинг на сектора за 

учене на възрастни. 

Деветте теми на програмата на семинара в гр. Панагюрище бяха представени 

взаимосвързано с разработените от екипа на проекта продукти, като бе поставен акцент 

върху основните понятия, разработването, прилагането и мониторинга на политиката в 

този сектор. Представен бе и моделът за мониторинг, заедно с обхванатите от него 

тематични области и индикатори. Обучението завърши с представяне на същността, 

технологията и ползите от извършването на годишния мониторинг, както и подготовката 

на доклад за напредъка. Бе отчетено, че българските културни институции имат своята 

реална европейска перспектива в контекста на дейностите за учене на възрастни, 

състояща се в работата им като средища за формиране на национално самосъзнание и 

като центрове с подходящи условия за насърчаване на неформалното обучение и 

самостоятелно учене. 

Профилът на участниците в обучението в гр. Велико Търново обхващаше различни 

представители на заинтересовани страни на областно ниво на управление и институции 

от системата на училищното професионално образование. Разисквани бяха традициите 

на българската образователна система в  сектора и възможностите за модернизирането и 

отварянето й към нови институционални, организационни и методически подходи, 

насърчаващи участието на различни възрастови и целеви групи, както и създаването на 

ефективни информационни канали между заинтересованите страни на областно 

равнище. 

Дейности за публичност и информиране 
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 Проведена Регионална конференция „Мобилизиране на заинтересованите страни за 

напредък в сектора на учене на възрастни”, 18-19 април 2013 г., гр. Смолян 

 Проведена Регионална конференция „Мобилизиране на заинтересованите страни за 

напредък в сектора на учене на възрастни”, 29-30 април 2013 г., гр. Благоевград 

 Проведена Регионална конференция „Мобилизиране на заинтересованите страни за 

напредък в сектора на учене на възрастни”, 6-7 юни 2013 г., гр. Царево 

 Проведена Регионална конференция „Мобилизиране на заинтересованите страни за 

напредък в сектора на учене на възрастни”, 13-14 септември 2013 г., гр. Враца 

 Проведена Регионална конференция „Мобилизиране на заинтересованите страни за 

напредък в сектора на учене на възрастни”, 20-21 септември 2013 г., гр. Варна 

 Проведена Регионална конференция „Мобилизиране на заинтересованите страни за 

напредък в сектора на учене на възрастни”, 23-24 септември 2013 г., с. Арбанаси, 

община Велико Търново  

 Проведени Дни на ученето през целия живот в 6-те региона на страната – 

Югозападен, Южен централен , Югоизточен, Северозападен, Северен централен и 

Североизточен райони 

 Изготвени основни показатели за образованието и обучението на възрастни по 

райони на планиране – Южен централен район, 

http://lll.mon.bg/uploaded_files/osnovni_pokazateli_iugozapaden.pdf   

Югоизточен район http://lll.mon.bg/uploaded_files/osnovni_pokazateli_iugoiztochen.pdf  

Югозападен район http://lll.mon.bg/uploaded_files/osnovni_pokazateli_iugozapaden.pdf   

Северозападен район http://lll.mon.bg/uploaded_files/osnovni_pokazateli_severozapaden.pdf   

Североизточен район, http://lll.mon.bg/uploaded_files/osnovni_pokazateli_iugoiztochen.pdf  

Северен Централен район  

http://lll.mon.bg/uploaded_files/osnovni_pokazateli_severencentralen.pdf  

 Разработена Комуникационна стратегия за взаимодействие на заинтересованите 

страни в рамките на проекта, http://lll.mon.bg/uploaded_files/Komunikacionna-strategia-

proekt.pdf    

 Създаден Електронен бюлетин – 6 бр. http://lll.mon.bg  

 Разпространение на информационни материали и европейски и национални 

стратегически документи за ученето на възрастни 

http://lll.mon.bg/uploaded_files/osnovni_pokazateli_iugozapaden.pdf
http://lll.mon.bg/uploaded_files/osnovni_pokazateli_iugoiztochen.pdf
http://lll.mon.bg/uploaded_files/osnovni_pokazateli_iugozapaden.pdf
http://lll.mon.bg/uploaded_files/osnovni_pokazateli_severozapaden.pdf
http://lll.mon.bg/uploaded_files/osnovni_pokazateli_iugoiztochen.pdf
http://lll.mon.bg/uploaded_files/osnovni_pokazateli_severencentralen.pdf
http://lll.mon.bg/uploaded_files/Komunikacionna-strategia-proekt.pdf
http://lll.mon.bg/uploaded_files/Komunikacionna-strategia-proekt.pdf
http://lll.mon.bg/


           ПРОЕКТ „BG – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

  НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ       
 

С подкрепата на Програмата за учене през  

         целия живот на Европейския съюз 

 

 

 

Страница10 от 10 

 Осигурени и разпространени рекламни материали – информационни дипляни, 

представящи проекта на български и на английски език, информационна листовка с 

Европейската програма за учене на възрастни, 1000 бр. дискове с информационни 

материали и презентации, информационен плакат, банер на проекта 

 Създадена фотогалерия на сайта на проекта, отразяваща събития, проведени в 

рамките на проекта: http://lll.mon.bg/?page_id=32  

 Материали в централната и регионалната преса, отразяващи събития, проведени в 

рамките на проекта: http://lll.mon.bg/uploaded_files/sozopol3.pdf; 

http://smolyanpress.net/?p=29446; http://www.hala.bg/Smolyan-e-domakin-na-

Regionalna-konferentsiya-Mobilizira  

 Създаден филм, представящ мнението на представители на различни 

заинтересовани страни за състоянието, проблемите и предизвикателствата пред 

сектора за учене на възрастни в България: http://lll.mon.bg/?page_id=66  

На свое заседание на 30 август 2014 г. Съветът за управление на проекта, чийто състав 

можете да намерите на сайта http://lll.mon.bg/?page_id=417,  прие отчет за неговото 

изпълнение. 
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