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Уважаеми читатели, 

 

В този брой на бюлетина можете да прочетете за: 

 

Регионалната конференция за Южен централен район „Мобилизиране на 

заинтересованите страни за напредък в сектора за учене на възрастни”, проведена 

на 18 и 19 април в гр. Смолян 

 

В настоящата икономическа криза ученето на възрастни дава възможност за 

повишаване на уменията и за придобиване на нови умения от страна на засегнатите от 

безработицата, преструктурирането и промяната в професионалната ориентация, като 

значително спомага за социалното приобщаване, активното гражданско участие и 

личностното развитие. 

 

На 18 и 19 април 2013 г. в гр. Смолян се проведе първата от шестте регионални 

конференция „Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък в сектора за учене 

на възрастни”, предвидени в рамките на проекта на Европейската комисия BG – 

изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни. Проектът се 

изпълнява от Министерството на образованието, младежта и науката в качеството му на 

Национален координатор на Програмата на ЕС за учене на възрастни. Целите на 

конференциите са подобряване на информирането на българската общественост относно 

значението на ученето на възрастни и подобряване на взаимодействието на национално, 

регионално и местно равнище между заинтересованите страни за успешно прилагане на 

Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни с цел решаване на проблемите в 

сектора. 

Място на провеждането на първата конференция  бе чудесното Държавно 

предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” (ДП БГЦПО) – клон 

Смолян. Мисията на Центъра е провеждане на качествено професионално обучение, 

ориентирано към реалните потребности на пазара на труда. Главната цел е разкриване и 

предоставяне на по-добри възможности пред безработни и заплашени от безработица лица, 

и повишаване на професионалната квалификация на заетите. Центърът разполага с модерна 

материално-техническа база, която включва учебен корпус и хотел/интернат. 
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В конференцията участваха представители на заинтересованите страни за 

напредък в сектора за учене на възрастни от петте области на  Южен централен район - 

Кърджали, Пловдив, Хасково, Пазарджик и Смолян: представители на областните 

управи в района, кметствата, регионалните инспекторати по образование, преподаватели 

от професионални гимназии, библиотечни и музейни работници, структури на 

гражданското общество (Приложение – Списък на участниците). 

Конференцията беше открита на 18 април 2013 г.  от г-жа Валентина Дейкова, 

ръководител на екипа за изпълнение на проекта, която представи Проекта BG- 

Изпълнение на програмата на Европейския съюз за учене на възрастни.Тя съобщи, че 

България е на последно място в Европейския съюз по участие в ученето през целия 

живот и пред нас стои големият въпрос за решаване на проблемите. Тя информира, че на 

сайта на Министерството на образованието, младежта и науката (www.mon.bg) e 

поставена Оценка на въздействието за изпълнението на Националната стратегия за 

учене през целия живот за периода 2008-2013 г., а предстои разработването на нова 

Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020. Особен акцент 

бе поставен върху необходимостта да се отпускат средства по оперативните програми, 

преди всичко за намаляване броя на преждевременно напусналите училище, за сферата 

на висшето образование и за разработване на рамката за учене през целия живот. Г-жа 

Дейкова изрази надежда, че конференцията ще допринесе за взимането на правилните 

решения в тази насока. 

Членове на екипа за изпълнение на проекта запознаха участниците с: 

- Европейската Програма за учене на възрастни.  

Г-жа Светомира Калоянова представи приоритетните области на   Европейската 

Програма за учене на възрастни за периода 2012-2014 г.: 

 Превръщането на ученето през целия живот и мобилността в реалност; 

 Подобряването 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 знания, свързани с ученето за възрастни, и на 

мониторинга в този сектор. 

http://www.mon.bg/
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- Основните показатели за образованието и обучението на възрастни за Южен 

централен район. 

Г-н Димитър Енчев, представи Основните показатели за образованието и 

обучението на възрастни за Южен централен район. 

 Образователната структура на населението със средно и по-ниско 

образование; 

 Образователната структура на населението с висше образование; 

 Социалната среда като предпоставка за образователната структура на 

населението; 

 Участие на Южен централен район в ученето през целия живот; 

 Достъпа до информация относно възможностите за образование и 

обучение. 

Ръководителят на проекта г-жа Валентина Дейкова награди двете най-добри 

практики за учене на възрастни за 2013 г. в Южен централен район: 

 Популяризиране на съвременните знания за Вселената с доставчик 

Планетариум с народна астрономическа обсерватория,  гр. Смолян и 

 Дейности за учене през целия живот в музея, Регионален исторически 

музей, Хасково. 

 

Обсъждането на прилагането на Програмата на ЕС за учене на възрастни  беше 

организирана в две работни групи, в които протече оживена дискусия и бяха направени 

съответните изводи: 

- I група: Осигуряване на условия за учене през целия живот и засилване на 

творческия дух и новаторството с модератори г-н Жулиян Гочев и г-н Орлин Кузов, 

членове на екипа за изпълнение: 

Акцентите бяха поставени върху следните въпроси: необходимостта от 

взаимодействие с работодателите; стимулиране на конкуренцията между доставчиците 

на образователни услуги; финансиране на неформалното обучение и развитие на мрежи 

между доставчиците на неформално обучение; проблемите на обучителните институции; 

създаване на координация между заинтересованите страни; липсата на информация за 

ученето на възрастни. Бе уточнено, че много от проблемите изискват промяна в 

нормативната уредба за ученето за възрастни. 
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- II група: Повишаване на качеството и насърчаване на 

равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско участие с 

модератори г-жа Керка Андонова и г-жа Светомира Калоянова. 

Акцентът бе поставен върху повишаване на качеството и равнопоставеността; 

капацитета на държавните институции за изработване на областни и общински стратегии 

за учене през целия живот; проблемите на обучителните институции, и пред всичко на 

обучителите на възрастни, материално-техническата база и техническите средства за 

обучение; липсата на координация и консолидация на заинтересованите страни, свързани 

с обучението на възрастни, особено на работодателите; липсата на информация, 

отнасяща се ученето на възрастни; необходимостта от система за валидиране на 

неформалното и самостоятелното учене; липсата на инфраструктура за достъп на 

инвалиди до местата за учене на възрастни; необходимостта от добри практики, 

включващи пенсионери, доброволци и др. 

В рамките на конференцията бе отбелязан Ден на отворените врати за учене на 

възрастни, по време на който участниците посетиха Планетариума с народна 

астрономическа обсерватория в гр. Смолян (за неговата дейност в сектора на учене за 

възрастни ще прочетете подробно в един от следващите броеве на бюлетина). 

Директорката г-жа Марияна Хаджигенчева представи наградената по настоящия проект 

практика Популяризиране на съвременните знания за Вселената, а доц. Димитър Колев 

от Института по астрономия с Националната астрономическа лаборатория към БАН  

изнесе лекцията Астероидната опасност – мит или реалност, посветена на Световния 

ден на астрономията. Бе представена и кратка история на Вселената – програма в 

звездната зала на Планетариума. 

Ръководителката на Програмата Глоб@лни библиотеки - България г-жа Наталия 

Георгиева представи практиката   „Глоб@лни библиотеки - България - възможност за 

учене през целия живот. Програмата Глоб@лни библиотеки - България е съвместна 

инициатива на Министерството на културата, Програмата на ООН за развитие, 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 

Националното сдружение на общините и Българска библиотечно-информационна 

асоциация. Програмата цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, 

електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените 

библиотеки, като в рамките на пет години повиши степента на използване на 



ПРОЕКТ „BG – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

                  НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ” 
 

С подкрепата на Програмата за учене през  

целия живот на Европейския съюз 

 

6 

 

библиотеките в цялата страна и помогне на българските граждани да се приобщят към 

глобалното информационно общество.  

Бе прожектиран филмът Глоб@лната библиотека в с. Труд, Община Марица, 

Област Пловдив. 

За възможностите, които предлага програмата Глоб@лни библиотеки - България, 

ще прочетете подробно в следващия бюлетин - представени лично от ръководителката на 

проекта. 

Практиката Обучение по ИКТ за потребители от възрастова група 60+ бе 

представена от г-жа Дарина Славова от Регионалната библиотека Николай Вранчев, 

Смолян. В библиотеката се организират безплатни курсове по ИКТ за лица над 60-

годишна възраст. За целта има изготвен план за работа, документация, анкета за 

запознаване с курсистите. Учебната програма продължава 3 дни по 3 учебни часа. 

Г-жа Виолета Костова от Регионалния исторически музей, гр. Хасково, представи 

Дейности за учене през целия живот в музея. Музеят изпълнява проект по Европейско 

териториално сътрудничество, Оперативна програма Гърция-България 2007-2013 г. 

„Подобряване на основните човешки умения и способности на културните медиатори, 

обучители на възрастни хора и професионални спортисти в трансграничния район чрез 

развитие на Системата за учене през целия живот в музея”. Целите на проекта са 

свързани с оценка и трансфер на знания по отношение на общата методология и най-

добрите практики, изпълнявани в Европейската общност по отношение на учене в музея 

през целия живот; приспособяване на системата за постоянно учене в музея за 

посрещане на нуждите на специфични целеви групи в трансграничния регион; 

изпълнение на регионалния модел за учене през целия живот в музея (the Lifelong 

Museum Learning – LLML) по отношение на определени професионални групи (музейни 

специалисти, професионални спортисти и културни медиатори). Водещ партньор е 

Олимпийският музей в Солун, а останалите партньори са: регионалният музей в 

Хасково; Аристотел университет в Солун и Югозападният университет „Неофит Рилски” 

в България. 

Г-жа Елена Мирчева от Центъра за развитие на човешките ресурси запозна 

участниците с Програмата „Грюндвиг” в България – резултати и възможности, за 

която можете да прочетете повече на сайта на Центъра: www.hrdc.bg   

 

http://www.hrdc.bg/
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Г-жа Стойка Белева от Международната платформа за гражданско участие, гр. 

Пловдив, представи проекта Социалното училище – родители, учители, доброволци:  

ресурс за всички, финансиран от ЕК по Програмата „Учене през целия живот”. 

Основната цел на проекта е развиване на училището като зона, отворена към приноса на 

всички активни партньори в сферата на образованието – учители, родители, роднини, 

социални работници, доброволци и др. за осъществяване на неформалното и 

самостоятелното учене с подкрепата на неправителствените организации и активното 

гражданство. По време на изпълнението на проекта се осъществява обмен на добри 

образователни практики, като очакванията са насочени към създаване на подходяща 

комуникационна среда за участниците, повишаване осведомеността на учителите и на 

образователните институции за потенциала на други активни участници в сферата на 

образованието – родители, баби и дядовци, социални работници, доброволци, асоциации. 

Експериментира се също нова концепция на разширено семейство. След окончателното 

завършване на проекта ще научим резултатите от него в следващ брой на бюлетина. 

Друг интересен проект  по програма Грюндвиг бе представен от г-жа Радост 

Николаева, основател и артистичен директор на Младежкия център Кръг, гр. Кърджали.  

Центърът е независима организация с нестопанска цел, която цели да открива и 

разработва нови арт зони, вкл. като развива арт селища, да обединява млади художници 

и поети от България и чужбина, да лансира нови арт практики, нови форми на 

комуникация и арт издания, които представят млади автори и разширяват разбирането за 

творческите процеси в Европа и Балканите. Кръг работи с холандски, македонски, 

японски, швейцарски, италиански, немски, чешки, гръцки и турски организации и млади 

творци. Г-жа Николаева направи преглед на Асоциациите в провинциални райони. 

 

На участниците в конференцията бяха предоставени следните информационни 

материали от екипа за изпълнение на проекта: 

 Програма на Регионалната конференция за Южен централен район 

„Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък в сектора за учене на 

възрастни” (18 и 19 април 2013 г., гр. Смолян); 

 Основен документ за дискусия по първа работна група Осигуряване на условия за 

учене през целия живот и засилване на творческия дух и новаторството; 
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 Основен документ за дискусия по втора работна група Повишаване на 

качеството и насърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и 

активното гражданско участие; 

 Национална стратегия на България за учене през целия живот за периода 2008-

2013 г.; 

 Дипляна, представяща проект BG – изпълнение на Програмата на Европейския 

съюз за учене на възрастни; 

 Брошура с Европейската програма за учене на възрастни; 

 Диск с информационни материали. 

 

Кратко обобщение на резултатите от дискусиите направи г-жа Валентина 

Дейкова, ръководител на проекта като закри официално конференцията. 

 

 

Приложение: Списък на участниците 
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Приложение 

 

Списък на участниците в Регионалната конференция за Южен централен район 

„Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък в сектора за учене на 

възрастни”, проведена на 18 и 19 април в гр. Смолян 

 

№ Име, фамилия, 

позиция 

Институция, 

град 

1. Антоанета Ранчева  

Старши експерт 
Община Сопот 

2. Антоанета Караджова 

ПДУД 
Професионална гимназия по туризъм, 

Смолян 

3. Боряна Милушева 

Младши експерт  
МОМН 

4. Валентина Дейкова 

Началник на отдел „УЦЖ” 

МОМН 

5. Ваня Апостолова 

Старши експерт 
Регионален инспекторат по образованието, 

Пазарджик 

6. Венета Куйова 

Експерт 
Център за развитие на човешките ресурси, 

София 

7. Венцислав Денков Международна платформа за гражданско 

участие, гр. Пловдив 

8. Вилдан Сефер 

младши експерт 

Областна администрация, Кърджали 

9. Д-р Виолета Костова 

Уредник 
Регионален исторически музей, Хасково 

10. Галина Димова 

Изпълнителен директор 
Младежки център „КРЪГ” 

Кърджали 

11. Дарина Славова 

Библиотекар 
Регионална библиотека 

Смолян 

12. Димитър Енчев 

Старши експерт 
МОМН 

13. Донка Симеонова 

Уредник 
Регионален исторически музей, Смолян 

14. Елена Дамянова 

Главен експерт 
МОМН 

15. Елена Мирчева 

Старши експерт 
Център за развитие на човешките ресурси, 

София 

16. Елица Чавдарова 

Главен експерт 
Областна администрация 

Смолян 

17. Живко Желязков 

Уредник 
Регионален исторически музей, Хасково 

18. Жулиян Гочев 

Държавен експерт 

МОМН 

19. Ива Николова 

Главен специалист 
МОМН 
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20. Ирена Недева 

Учител 
ПГИ „Карл Маркс” 

Смолян 

21. Йорданка Вълчева 

Зам.-директор 
Регионална библиотека ”Николай 

Вранчев”, Смолян 

22. Йорданка  Павлова 

Преподавател 
ДП БГЦПО 

Смолян 

23. Камелия Миленова 

Учител 
Професионална гимназия по туризъм, 

Смолян 

24. Катя Сиракова 

Юрист 
 Регионален инспекторат по образованието, 

Смолян 

25. Керка Андонова 

Държавен експерт 
МОМН 

26. Мария Боярова 

Библиотекар 
Библиотека при НЧ „Родопска просвета – 

123”, р. Девин 

27. инж. Мария Жайгарова - 

Йорданова 

Директор 

ПГТТ „Христо Ботев”, Смолян 

28. Мария Иванова 

Учител 
ПГИ „Карл Маркс” 

Смолян 

29 Марияна Хаджигенчева 

Директор 
Планетариум, 

Смолян 

30. Милена Марковска 

Директор 

Градска библиотека"П. Хилендарски" - 

Асеновград 

31. Наталия Георгиева 

Координатор 
Програма 

„Глоб@лни библиотеки - България” 

32. Недялка Тодорова 

Учител 
ПГТТ „Христо Ботев” , Смолян 

33. Орлин Кузов 

Директор на дирекция ИКТ 
МОМН 

34. Радост Николаева 

Председател на СФ 
Младежки център „КРЪГ” 

Кърджали 

35. Румен Банчев 

Учител 
Професионална гимназия по МЕА 

36 Ралица Минчева 

Директор 
ДП БГЦПО 

Смолян 

37. Румяна Хаджийска 

Учител 
ПГС „Н. Й. Вапцаров” , Смолян 

38. Светомира Калоянова 

Държавен експерт 
МОМН 

  39. Снежа Андреева 

Преподавател 
ДП БГЦПО 

Смолян 

40. Снежана Дурсева 

Старши експерт 
РИО Смолян 

41. Софка Иванова 

Педагогически съветник 
ПГТТ „Христо Ботев” , Смолян 

42. Стойка Белева Международна платформа за гражданско 

участие, гр. Пловдив 
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43. инж.Стоянка Петрова 

Директор 

ПГ по транспорт,  гр. Хасково 

 

44. Таня Стойкова 

Младши експерт 
МОМН 

45. Тинка  Белегова 

Уредник 
РИМ „Стою Шишков”, 

гр. Смолян 

46. Христо Вакев 

Директор 
ПГС „Н.Й.Вапцаров”, Смолян 

47. Янка Гочева 

Директор 

ПГ по химични и хранителни технологии - 

Димитровград 

48.  Лейла Чавдарова  Планетариум  

Смолян  

49. Ангел Добринов Община Смолян  

50. Величка Петкова  Регионален инспекторат по образованието, 

Смолян  

51. Кристина Калайджиева  Планетариум, Смолян  

52. Галина Жукова  Регионална библиотека  

 

 

 

  


