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ПРОЕКТ 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ 

СЪВЕТ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Чл. 1. (1) С правилника се урежда организацията на дейността на Националния 

съвет за учене през целия живот, наричан по-нататък „Съвета". 

 (2) Съветът е орган на Министерския съвет, който съдейства за сътрудничеството, 

осъществява координацията и провежда обществени консултации между държавните 

органи, органите на местното самоуправление, представителните организации на 

работниците и служителите на национално равнище, представителните организации на 

работодателите на национално равнище и неправителствените организации, които 

работят в областта на ученето през целия живот. 

 (3) Преди приемането на нормативни актове, както и при подготовката, 

осъществяването, анализирането и отчитането на стратегии и програми с национално 

значение в областта на ученето през целия живот, органите на изпълнителната власт 

задължително провеждат консултации в Съвета. 

Чл. 2. При изпълнение на своята дейност Съветът си сътрудничи със: 

1. Националния съвет за тристранно сътрудничество, с Националния съвет за 

насърчаване на заетостта, с Националния консултативен съвет по професионална 

квалификация на работната сила, с Националния съвет за сътрудничество по етническите 

и интеграционни въпроси към Министерския съвет и с Националния съвет за интеграция 

на хората с увреждания; 

2. областните съвети за учене през целия живот, органите на местното 

самоуправление, образователни и обучителни институции, културни институти, научни 

институти и други организации; 

3. аналогични структури в други държави и международни организации; 

4. юридически лица с нестопанска цел, които работят в областта на ученето през 

целия живот и не са представени в Съвета; 
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5. други държавни органи, които не са представени в Съвета. 

Чл. 3. Съветът осъществява дейността си въз основа на годишна работна програма, в 

която приоритетите и задачите са определени в съответствие с целите в нормативните и 

стратегически документи в областта на ученето през целия живот.  

 

Глава втора 

СЪСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА 

 

Чл. 4. (1) Съветът се състои от председател – министърът на образованието и науката 

и членове: 

1. заместник-министър на труда и социалната политика; заместник-министър на 

икономиката и енергетиката; заместник-министър на културата; заместник-министър на 

младежта и спорта; заместник-министър на земеделието и храните; заместник-министър 

на правосъдието; заместник-министър на финансите; заместник-министър на 

регионалното развитие; 

2. ръководителите на: Националния статистически институт; Националната агенция 

за професионално образование и обучение; Агенцията по заетостта; Държавната агенция 

за бежанците; Агенцията за хората с увреждания; 

3. представители на представителните организации на работодателите на национално 

равнище; 

4. представители на представителните организации на работниците и служителите на 

национално равнище; 

5. представител на Националното сдружение на общините в Република България; 

6. представители на неправителствени организации, регистрирани в обществена 

полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които имат уставни цели и 

осъществяват активна обществено полезна дейност с национално значение, свързана с 

ученето през целия живот. 

Чл. 5. (1) Председателят на Съвета: 

1. представлява Съвета; 

2. насрочва и ръководи заседанията и работата на Съвета; 

3. контролира изпълнението на решенията на Съвета; 

4. внася за разглеждане от Министерския съвет материали, предложения и 
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становища, приети от Съвета; 

5. отправя покани за участие в работата на Съвета на представители на други 

държавни органи, областни съвети за учене през целия живот, органи на местното 

самоуправление и  други организации, невключени в състава му, имащи отношение към 

неговата дейност. 

 (2) При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от определен от него 

член на Съвета. 

 (3) Членовете на Съвета: 

1. участват в заседанията на Съвета и внасят за разглеждане въпроси, свързани с 

предмета на неговата дейност; 

2. осигуряват на Съвета необходимата за дейността му информация и експертна 

помощ по конкретни въпроси от тяхната компетентност. 

Чл. 6. (1) Административно-техническото и организационно обслужване на 

дейността на Съвета се осигурява от секретариат – дирекция от специализираната 

администрация на Министерството на образованието и науката, която осъществява 

функции във връзка с ученето през целия живот.  

(2) Секретариатът: 

1. осигурява дейността на Съвета в информационно, аналитично, административно и 

техническо отношение; 

2. осигурява публикуването на необходимата информация за дейността на Съвета на 

портала за консултативните съвети и поддържа електронна страница на Съвета в 

интернет; 

3. осигурява оперативното взаимодействие на Съвета с администрациите на органите 

на изпълнителната власт; 

4. организира и координира изпълнението на решенията на Съвета и необходимия 

обмен на информация между заинтересованите страни; 

5. организира подготовката и провеждането на заседанията; 

6. изготвя протоколите от заседанията на Съвета; 

7. подпомага председателя на Съвета в неговата работа; 

8. съхранява документацията на Съвета; 

9. организира работата на работните групи, създадени от Съвета; 

10. по нареждане на председателя на Съвета провежда предварителни консултации с 
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различни институции и организации, както и други дейности, свързани с изпълнение 

задачите на Съвета. 

(3) Секретар на Съвета е ръководителят на звеното по ал. 1. 

(4) Секретарят на Съвета ръководи и организира дейността на секретариата.  

Чл. 7. Съветът може да създава експертни работни групи за подготовка на проекти 

на стратегически и нормативни документи, на анализи, становища и други материали по 

конкретни въпроси, във връзка с неговата дейност . 

 

Глава трета 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА 

 

 Чл. 8. (1) Съветът провежда редовни заседания, най-малко веднъж на тримесечие 

въз основа на приет 6-месечен предварителен график.  

(2) Извънредни заседания се провеждат по инициатива на председателя или по 

искане на не по- малко от една четвърт от членовете му. 

(3) Заседанията на Съвета са открити. Съветът може да реши да проведе закрито 

заседание въз основа на мотивирано предложение на председателя или по искане на не 

по-малко от една четвърт от членовете му . 

(4) Предложението за дневен ред и материалите за редовните заседания се изпращат 

на хартиен носител и по електронен път на членовете на Съвета най-малко 5 работни дни 

преди датата на заседанието, а за извънредните – не по-късно от 2 работни дни преди 

датата на заседанието.  

(5) Мотивирани предложения за промени в дневния ред може да внася всеки член на 

Съвета чрез секретаря на Съвета най-късно 2 работни дни преди заседанието. Дневният 

ред се приема от Съвета на съответното заседание. Всяко предложение за допълнение на 

дневния ред съдържа и проект на решение. 

(6) Членовете на Съвета или съответните резервни членове потвърждават участието 

си в заседанието пред секретариата не по-късно от 3 работни дни пред провеждането му. 

(7) В случай, че по обективни причини основният или резервният член не може да 

вземе участие в заседанието, те могат да изпратят писмени становища по въпросите, 

включени в дневния ред. Председателят на Съвета представя получените писмени 

становища. 
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 (8) Заседанията на Съвета се откриват и провеждат, ако на тях присъстват повече от 

половината от членовете му. 

 (9) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието 

членове. Съветът в изключителни случаи може да вземе решение и неприсъствено чрез 

поротокол, подписан от всички членове, по въпроси, по които вече е проведено 

обсъждане. 

 (10) Председателят на Съвета може в зависимост от включените в дневния ред 

въпроси да кани за участие в откритите заседания без право на глас представители на 

образователни и обучителни институции, на академичните среди, други държавни 

институции и организации, които работят в областта на ученето през целия живот. 

 (11) Лицата по ал. 10 могат да участват в откритите заседания и когато не по-късно 

от седем дни преди датата на заседанието са изпратили до секретариата становище по 

точка от дневния ред с искане за участие. Получените писмени становища, мнения и 

предложения на лица, които не са заявили участие в заседанието се представят накратко 

от председателя, ако са свързани с точките от дневния ред на заседанието. 

 

Глава четвърта 

ПРОТОКОЛ И АРХИВ. КОНТРОЛ И ПУБЛИЧНОСТ 

 

 Чл. 9. (1) Всяко заседание се записва с електронна аудиотехника, а при възможност- 

и с видеотехника. Архивът се съхранява на електронен носител.  

(2) Архивът е публичен при условията и по реда на Закона за достъп до обществена 

информация.  

Чл. 10. (1) За разглежданите на заседанието на Съвета въпроси, изразените 

становища и взетите решения се изготвя протокол, който се подписва от председателя и 

от секретаря. В протокола се вписват присъствалите на заседанието членове и външни 

лица и към него се прилагат материалите, разгледани на заседанието. 

(2) Проект на протокола от заседанията се изпраща на членовете на Съвета в 5-

дневен срок от провеждане на заседанието. Окончателният вариант на протокола се 

изготвя в 10-дневен срок след провеждане на заседанието и се подписва от председателя 

на Съвета. 

(3) Копия от протокола се изпращат на членовете на Съвета. 
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Чл. 11. Секретариатът на Съвета изготвя резюме от протокола за всяко заседание и 

го публикува на страницата на Съвета в портала за консултативните съвети. 

Чл. 12. (1) Всяко решение на Съвета включва отговорник за изпълнението и срок. 

Отговорникът информира председателя на Съвета за хода на изпълнението. 

(2) Председателят включва в дневния ред на всяко заседание кратък отчет за 

изпълнението на решенията, взети на предходни заседания. При неизпълнение на 

решение на Съвета председателят внася за обсъждане в Съвета доклад, подготвен от 

отговорника за изпълнението. 

(3) В годишния доклад за дейността се включва отчет за изпълнението на решенията 

с посочване на причините за неизпълнение или неспазване на срокове. 

Чл. 13. Секретариатът поддържа страницата на Съвета на портала на 

консултативните съвети, на която се публикуват всички материали и документи за 

дейността му, вкл. акта за създаване и състава на Съвета, годишната програма, 

предварителния график за провеждане на редовните заседания, резюме от протоколите 

на заседанията, годишните отчети за дейността. 

 

Глава пета 

ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

 

Чл. 14. Към областните управители се създават областни съвети за учене през целия 

живот, наричани по-нататък "областните съвети", като консултативни и координиращи 

органи, подпомагащи провеждането на политиката за учене през целия живот на 

областно ниво. 

Чл. 15. (1) С решение на съответния общински съвет в общините могат да се 

създават общински съвети за учене през целия живот. 

 (2) С решението по ал. 1 общинският съвет определя структурата, състава и задачите 

на общинския съвет за учене през целия живот. Копие от решението се предоставя на 

съответния областен съвет и на Съвета. 

 (3) Общинските съвети за учене през целия живот изпращат информация за 

дейността си до Съвета чрез съответните областни съвети. 

 Чл. 16. (1) Областният съвет се състои от председател и членове. 

 (2) Председател на областния съвет е областният управител. 
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 (3) Членове на областния съвет са: 

1. ръководители на териториални звена на централната изпълнителна власт в 

областта: регионалния инспекторат по образование; регионалната служба по заетостта; 

териториалното статистическо бюро; териториални организации на работодателите и на 

работниците и служителите; неправителствени организации, и други, имащи отношение 

към дейността на областния съвет; 

2. заместник-кметовете, отговарящи за образованието, обучението, културата и 

спорта в общините на територията на областта; 

3. представители на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена 

полза, имащи уставни цели и най-малко двегодишна активна общественополезна 

дейност в областта на ученето през целия живот, и които са приети за членове на 

областния съвет с решение на председателя на областния съвет. 

 (4) Председателят на областния съвет със заповед определя поименния състав на 

областния съвет. 

 (5) Секретар на областния съвет е служител от областната администрация, 

определен от председателя на областния съвет. 

Чл. 17. (1) Областните и общинските съвети за учене през целия живот координират 

своята работа със секретариата на Съвета. 

 (2) Областните съвети изготвят годишни отчети за своята дейност и ги предоставят 

на секретариата на Съвета. 

 (3) Общинските съвети за учене през целия живот изготвят годишни отчети за 

своята дейност и ги предоставят на секретариата на Съвета чрез съответния областен 

съвет. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 22а., ал. 2 от Закона 

за администрацията. 
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Проектът на Правилник за организацията на дейността на Националния съвет за учене 

през целия живот е разработен от екип за изпълнение на Проект № 2012 – 3551 / 001 - 001 

„BG – Изпълнение на програмата на Европейския съюз за учене на възрастни” . Този 

проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява 

само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена 

отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 
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