
ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ 

върху модела на Национална система за мониторинг на сектора на учене на възрастни 

 

 

КОНСУЛТАТИВЕН ДОКУМЕНТ 

Моделът на Национална система за мониторинг на сектора за учене на възрастни беше 

разработен в рамките на проект „БГ – Изпълнение на Европейския дневен ред за учене на 

възрастни”,  който се осъществява от екип на МОН със съфинансиране от Европейския съюз.  

Консултативният документ може да бъде изтеглен оттук. 

 

ЦЕЛИ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ ПРОЦЕС 

Целта на консултативния процес е разработване на окончателен вариант на модела на 

системата за мониторинг на сектора за учене на възрастни, който да бъде внедрен в практиката 

в рамките на текущия проект. За целта ще бъдат отчетени становищата, мненията и 

препоръките за усъвършенстване на модела, изразени в хода на консултативния процес.   

Електронният форум за консултации със заинтересованите страни е трета стъпка от 

консултациите; на по-ранен етап бяха проведени кръгли маси със заинтересованите страни – 

на национално ниво (София, 16 януари 2014 г.) и на областно ниво (Пловдив, 24 януари 2014 г.) 

Електронният форум е насочен към организации и институции на заинтересованите страни в 

сектора за учене на възрастни. 

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

Всички заинтересовани страни и индивиди са добре дошли да дадат своя принос към 

настоящата публична консултация. Като основни групи заинтересовани институции на 

настоящия етап от изграждане на Националната система за мониторинг на сектора за учене на 

възрастни са определени следните групи: 

- Държавна администрация, и в частност МОН, МТСП, АЗ, ММС, МК, НСИ, НАПОО  

- Социални партньори - БСК, АИКБ, БТПП, КРИБ, КНСБ, КТ „Подкрепа” 

- Българска академия на науките 

Това са и основните партньори, чийто принос търсим на настоящия етап на обществени 

консултации. Бъдеща междусекторна политика за обучение на възрастни би обхванала много 

по-широк кръг  заинтересовани страни – най-вече на областно и местно ниво на управление, на 

равнище доставчици на обучение на възрастни, много други. Надяваме се да получим принос и 

от тях в рамките на този консултативен форум. 

 

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


 

КАК ДА ПРЕДСТАВИТЕ МНЕНИЕТО СИ 

Моля  изложете становище на организацията, която представлявате върху модела за 

мониторинг на сектора на учене на възрастни, и го изпратете на адреса на екипа на проекта:  

adbg@mon.bg 

Консултацията ще обхване периода  27 януари – 14 февруари 2014 г. Становища, получени 

след тази дата няма да бъдат разглеждани. 

 

ЦЕЛИ НА КОНСУЛТАЦИЯТА 

Консултацията  цели да събере информация за това как заинтересованите страни виждат 

своята роля и конкретни отговорности, както и взаимодействието си с останалите играчи в 

сектора за учене на възрастни. 

 Има ли споделено разбиране относно необходимостта от разработване и внедряване 

на механизъм за наблюдение на сектора на учене на възрастни в България;  

 Какви са ролите и задълженията на заинтересованите институции и организации в 

процеса на мониторинг на образованието и обучението за възрастни; 

 Взаимодействие на заинтересованите институции и организации в процеса на 

мониторинг – адекватни механизми, ръководни институции, съществуващи пречки и 

възможности за преодоляването им; 

 Необходимост от изграждане на административен капацитет, както и организационни 

стъпки за насърчаване на систематично и постоянно за наблюдение на процесите в 

сектора за учене на възрастни; 

 Организация, обхват и действие на Информационната система към Националната 

система за мониторинг на сектора за учене на възрастни. 

 

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СТАНОВИЩА И ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРИМ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО! 

 

 

 


