
 

 

ПРОТОКОЛ №2 

от заседание на Националната координационна група 

за учене през целия живот, 

проведено на 23 октомври 2014 г., 15.00 ч. 

Министерство на образованието и науката, зала 2, етаж 7 

 

 Днес, 23 октомври 2014 г. в Министерството на образованието и науката се 

проведе втората работна среща на Националната координационна група за учене през 

целия живот (НКГУЦЖ). Поради ангажименти в нея не участва председателят на 

групата, заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева. 

Заседанието беше открито от заместник-председателя г-жа Валентина Дейкова, 

началник на отдел „Учене през целия живот” в дирекция „Формиране, анализи и оценка 

на политиките” в МОН и Национален координатор за учене на възрастни, и протече 

при следния дневен ред: 

 

1. Подготовка на План за действие за 2015 г. в изпълнение на Националната 

стратегия за учене през целия живот (НСУЦЖ) 

Докладва: Жулиян Гочев 

Дискусия. 

 

2.  Дейности на Националния координатор за учене на възрастни 

Докладва: Валентина Дейкова – национален координатор за учене на възрастни 

 

3. Проект на Комуникационен рамков план за взаимодействие на 

заинтересованите страни при изпълнение на НСУЦЖ 

Дискусия. 

 

4. Елекронна платформа за учене на възрастни в Европа EPALE 

Докладва: Валентина Дейкова 

 

На заседанието присъстваха: 

Анита Рахова – главен експерт, МОН 



 

Антоанета Кацарова – Българска стопанска камара 

Валентин Величков – главен експерт, Министерство на младежта и спорта 

Валентина Дейкова – началник на отдел „УЦЖ”, МОН, и зам. председател на 

НКГУЦЖ 

Василиса Долженкова – младши експерт, Министерство на икономиката и 

енергетиката 

Вася Асенова – главен експерт, Център за развитие на човешките ресурси 

Галина Дреновска – началник на отдел, МОН 

Диана Найденова – Конфедерация на независимите синдикати в България 

Ева Борисова – Асоциация „Родители” 

Д-р Евгения Ачкаканова – Димитрова – директор на дирекция, Министерство на 

земеделието и храните 

Иван Захариев – директор на дирекция, Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България 

Камелия Колева – началник на отдел, МОН 

Карине Бабаян – държавен експерт, МОН 

Кремена Недкова - главен експерт, МОН 

Лилия Еленкова – председател, Национален младежки форум 

Маргарита Дамянова – Българска търговско-промишлена палата 

Мартина Кехайова – главен експерт, Министерство на младежта и спорта 

Милена Николова – Национална мрежа за децата 

Неда Кристанова – директор, ЦКОКУО, МОН 

Николина Симеонова – главен експерт, Министерство на земеделието и храните 

Павел Павлов – началник на отдел, НИОКСО, МОН 

Проф. д-р Пепка Бояджиева - Институт за изследване на обществата и знанието, БАН 

Рени Рангелова – държавен експерт, МОН 

Росен Симеонов – главен експерт, Агенция по заетостта 

Стефка Лиманска – началник на отдел, Министерство на труда и социалната политика 

Стоян Кюлев – експерт, Център за развитие на човешките ресурси 



 

 

 

В срещата взеха участие и служители на отдел „Учене през целия живот”, Д ФАОП, 

както следва: Жулиян Гочев – държавен експерт, Тодор Хвърчилков – главен експерт, 

Димитър Енчев – старши експерт, Росица Панова – старши експерт, Ива Николова – 

главен специалист. 

По т. 1 г-н Жулиян Гочев представи подхода при разработването на Плана за действие 

за 2015 г. за изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот 2014 – 

2020 г. (НСУЦЖ). Планът е в процес на подготовка и би следвало да бъде внесен в МС 

за обсъждане и приемане до декември 2014 г. Уточнено беше, че срокът за включване 

на мерки в Плана за действие за 2015 г. е 30 октомври 2014 г.  Г-н Жулиян Гочев 

обърна внимание върху някои слабости на планирането, установени при подготовката 

на междинния мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие за 2014 г. за 

изпълнение на НСУЦЖ.  

На въпрос на г-н Иван Захариев от КРИБ г-жа Валентина Дейкова обясни, че не само 

годишните оперативни планове за действие, но и самата стратегия е отворена и 

заложените дейности могат да бъдат преформулирани, когато такава необходимост е 

констатирана в мониторинговия доклад за предходната година. 

Г-жа Диана Найденова от КНСБ изрази мнение, че форматът за планиране е утежнен и 

предложи да отпадне институцията-партньор (колонка 10) и да остане само водещата 

институция (колонка 9).  

Г-жа Валентина Дейкова съобщи, че на 22 октомври 2014 г. Министерският съвет е 

приел Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2014 – 2020 

г., която е заложена като дейност в НСУЦЖ и в Плана за действие за нейното 

изпълнение за 2014 г. Тя предложи в бъдеще важни резултати от дейности, заложени в 

Националната стратегия за учене през целия живот да бъдат представяни от 

отговорните институции или звена пред Националната координационна група. Г-жа 

Рени Рангелова от дирекция ОПОС, МОН препоръча при необходимост такива 

презентации да бъдат инициирани от секретариата на НКГУЦЖ. 

По т. 2 г-жа Валентина Дейкова, в качеството си на Национален координатор за учене 

на възрастни запозна членовете на НКГУЦЖ с политиките за учене на възрастни в 

България. Тя се спря на дейностите, планирани по стартиращ проект с финансиране от 

програма Еразъм+ в подкрепа на изпълнението на Европейската програма за учене на 

възрастни в България. Проектът ще се осъществява от екип на Министерството на 

образованието и науката. 

По т. 3 г-жа Валентина Дейкова представи проект на Комуникационен рамков план за 

взаимодействие на заинтересованите страни при изпълнение на НСУЦЖ.  



 

По т. 4 г-жа Валентина Дейкова представи Електронната платформа за учене на 

възрастни в Европа EPALE и обясни възможностите, които тя предлага на 

професионалистите и всички, които имат интерес в сферата на образованието и 

обучението на възрастни. Представена беше първата годишна програма на 

Националната служба за подкрепа на ЕПАЛЕ – функция, която ще бъде изпълнявана от 

Министерството на образованието и науката. Членовете на Националната 

координационна група бяха настойчиво приканени да се регистрират на платформата, 

да се възползват от предлаганите възможности и да разпространяват информация за 

създаването й чрез своите структури до всички заинтересовани. 

Г-жа Лилия Еленкова от Националния младежки форум изрази готовност да предаде 

информацията към 36-те младежки организации – членове на форума. Тя сподели, че 

НМФ изгражда електронна платформа за структурния диалог, планира свързването й с 

подобни инициативи на други национални младежки структури в Европа и в 

дългосрочен план би могло да се мисли за свързване и с Електронната платформа за 

учене на възрастни в Европа. 

 

 

Зам. председател на НКГУЦЖ: 

  Валентина Дейкова – началник на отдел „УЦЖ”, Д ФАОП, МОН и 

     Национален координатор за учене на възрастни 

 

Протоколирал:  

  Росица Панова – старши експерт в отдел „УЦЖ”, Д ФАОП, МОН 

  


