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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА  

ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

ЗА ПЕРИОДА 01 НОЕМВРИ 2017 – 31 ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА 

 

Проект „Националните координатори в изпълнение  

на Европейската програма за учене на възрастни“ 

 

Общата цел на този проект е да осигури ефективно координирано взаимодействие 

на всички заинтересовани страни при разработването и провеждането на политики за 

увеличаване на участието на населението в дейности за учене през целия живо и за общ 

напредък в сектора за учене на възрастни. 

Конкретните цели са насочени към: 

 Осигуряване на постоянен и ефективен механизъм за координирано 

взаимодействие на всички заинтересовани страни в сектора за учене на 

възрастни на национално, областно и местно равнище. 

 Оценяване на напредъка при изпълнението на националните цели за развитие 

на сектора за учене на възрастни и предлагане на мерки за повишаване на 

уменията на възрастните с активното участие на всички заинтересовани 

страни. 

 Подобряване на условията за формиране на политики на областно ниво. 

 Повишаване на осведомеността, подпомагаща националните дебати и диалог 

относно политиките за учене на възрастни, и популяризиране на ползите от 

учене през целия живот. 

Проектът обхваща представители на различни целеви групи – представители на 

държавни органи – министерства и агенции и техните областни структури, 

представители на областните и общинските администрации, социални партньори 

работодателски и синдикални организации, работодатели, служби по заетостта, 

ръководители и обучители от учебни заведения, възрастни обучаеми, заети и безработни 

лица, организации на гражданското общество и др., като приоритетно въздействието е 

насочено към заинтересованите страни на областно ниво. 
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Постиженията и резултатите през посочения период са: 

 Създадена е стабилна основа за изграждане на постоянен координационен 

механизъм за взаимодействие на заинтересованите страни в сектора за учене на 

възрастни на всички нива – национално, областно и местно 

За осигуряване на многостепенно ниво на взаимодействие и по-добра координация на 

ключовите заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни се доразвиват 

съществуващи структури или се създават нови на местно, областно и национално ниво. 

Актуализиран е съставът на Националната координационна група за учене през целия 

живот (НКГУЦЖ) - http://lll.mon.bg/uploaded_files/NCGLLL-sustav-2018.pdf Първата 

среща на членовете на НКГУЦЖ в рамките на този проект се проведе на 30 март 2018 г. 

в гр. София. 

Извършени са промени по предложение на областните структури на някои от 

областните координатори - http://lll.mon.bg/uploaded_files/Oblastni_koordinatori-2.pdf  

Стартира процесът за създаване на областни координационни групи като последната 

създадена е Областната координационна група за учене през целия живот за област 

Пловдив - http://lll.mon.bg/uploaded_files/okg-III-plovdiv.pdf  

Координационният съвет на създадената Национална платформа „Обединени за 

ученето на възрастни“ (КС), която обединява трите нива на управление – национално, 

областно и местно, е структуриран по нов начин. В него са включени всички 28 областни 

координатори, 1 представител на държавата. 1 представител на национално представена 

работодателска организация, 1 представител на Национално призната организация на 

работниците и служителите и 3 представители на Националната мрежа от институции за 

образование и обучение на възрастни - 

http://lll.mon.bg/uploaded_files/Koord_suvet_NPOUV_28-11-2018.pdf 

В този състав КС се събра за първи път на своята редовна пролетна работна среща на 

5 април 2018 г. в гр. Велинград. Всички негови членове присъстваха и на Националните 

дни за учене през целия живот 2018. 

С 28-те областни координатори за УЦЖ и съставите на пилотните областни 

координационни групи в Бургас, Видин, Габрово, Пазарджик, Русе, Хасково от 

предходния проектен период се поддържа регулярна комуникация. А членовете на 

създадената областната координационна група в Пловдив бяха активни участници в 

организирането и провеждането на Националните дни за учене през целия живот, 

проведени от 3 до 6 октомври 2018 г. в гр. Пловдив. Областните координатори за учене 

през целия живот за Бургаска, Габровска и Великотърновска области взеха участие в 

http://lll.mon.bg/uploaded_files/NCGLLL-sustav-2018.pdf
http://lll.mon.bg/uploaded_files/Oblastni_koordinatori-2.pdf
http://lll.mon.bg/uploaded_files/okg-III-plovdiv.pdf
http://lll.mon.bg/uploaded_files/Koord_suvet_NPOUV_28-11-2018.pdf


 

 
„Националните координатори в изпълнение на 
Европейската програма за учене на възрастни” 

3 
 

 

програмата на Европейската конференция с участието на представители на НЗП на 

Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE), проведена от 14-16 

октомври 2018 г. в Будапеща. По този начин бяха направени важни първоначални стъпки 

за интегриране на областните сектори за учене на възрастни в общоевропейските усилия 

за изграждане на учещи региони.  

 Стартира консултативен процес за подготовка на пътища и мерки за 

повишаване на уменията на възрастните.  

Участниците от всички нива на Националната платформа „Обединени за ученето на 

възрастни“ са включени в общ (на всички равнища на управление) консултационен 

процес за обсъждане на напредъка по отношение на изпълнението на националните цели 

и постигнати резултати при изпълнението на Националната стратегия за учене през 

целия живот за периода 2014 - 2020 г. Изготвен е проект на консултативен документ с 

оценка на напредъка, с очертаващи се основни предизвикателства и с подходящи мерки 

на национално ниво за прилагане на Препоръката на Съвета относно повишаване на 

уменията: нови възможности за възрастните. Консултативният документ е публикуван на 

електронната страница на проекта за публично обсъждане - 

http://lll.mon.bg/uploaded_files/Proekt1_konsultativen_dokument.pdf  

Структурата и обхвата на разработвания консултативен документ, вкл. индикативния 

график на събитията, свързани с националните и регионалните дебати, бяха обсъдени и 

приети на пролетните заседания на НКГУЦЖ и КС на НПОУВ. По своята същност тези 

обсъждания поставиха началото на националните дебати. Провеждането на 

регионалните обществени консултации на документа започнаха със семинар за 

Югоизточна България, проведен на територията на гр. Царево на 17-18 май 2018 г. в  ДП 

БГЦПО – клон Царево (институция за обучение на възрастни). Този процес продължи с 

провеждането на семинар за Северна централна България, проведен в гр. Габрово на 5-6 

юли 2018 г.   

В подкрепа на консултациите се осигурява допълнителна информация чрез 

разработените и изпратени за попълване 2 бр. анкети с работодатели ( 

https://goo.gl/forms/aCC5gdIeqW3vEsgS2)  и безработни лица, навършили 29-годишна 

възраст (https://goo.gl/forms/UdUbHCpNI7rdnBkp2). Проведена е фокус група с 

представители на Министерството на образованието и науката, Агенцията по заетостта, 

Асоциацията на индустриалния капитал в България, директор на колеж и учител от 

професионална гимназия. 

http://lll.mon.bg/uploaded_files/Proekt1_konsultativen_dokument.pdf
https://goo.gl/forms/aCC5gdIeqW3vEsgS2
https://goo.gl/forms/UdUbHCpNI7rdnBkp2
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 Създадени са условия за мониторинг и оценяване на политиката за учене на 

възрастни  

Актуализирана е базата данни в Национална информационна система на сектора за 

учене на възрастни (НИСУВ) - http://lll.mon.bg/system/. Данните са по показатели на 

национално и областно ниво. За улесняване на потребителите на НИСУВ са разработени 

и публикувани, както и разпространени на хартиен носител (брошури), с указания за 

работа със системата - http://lll.mon.bg/system//assets/files/brochure_infosystem_lll.pdf  

 Осведоменост за консултативния процес и активно популяризиране на ползите 

от ученето през целия живот.  

На сайта на проекта: http://lll.mon.bg/?page_id=83  са публикувани актуалните 

европейски и национални документи, свързани с политиката за учене на възрастни. 

Дейностите от изпълнението на проекта се отразяват и на Електронната платформа за 

учене на възрастни в Европа (EPALE). 

Препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г. относно повишаване на уменията: 

нови възможности за възрастните е представена по време срещата на Координационния 

съвет на Националната платформа „Обединение за ученето на възрастни, на 

Националната координационна група за учене през целия живот в началото на 2018 г. и 

на проведените два регионални семинара. 

За мотивиране и популяризиране, вкл. за повишаване на осведомеността на широката 

общественост за ползите от повишаване на уменията през 2018 г. в гр. Пловдив са 

организирани Национални дни на ученето през целия живот     

Изготвен е филм, публикуван в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=hlkLr-

Izd8g 

http://lll.mon.bg/system/
http://lll.mon.bg/system/assets/files/brochure_infosystem_lll.pdf
http://lll.mon.bg/?page_id=83
https://www.youtube.com/watch?v=hlkLr-Izd8g
https://www.youtube.com/watch?v=hlkLr-Izd8g

