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ПРОЕКТ 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 

от заседание на Националната координационна група 

за учене през целия живот,  

проведено на 4 юли 2014 г., 11.30 ч. 

 

Министерство на образованието и науката, зала 2, ет. 7 

 

 Днес, 4 юли 2014 г., се проведе първото заседание на Националната 

координационна група за учене през целия живот (НКГУЦЖ). Заседанието бе открито 

от г-жа Атанаска Тенева, заместник-министър на образованието и науката и 

председател на координационната група, която предложи проект на дневен ред. Г-жа 

Тенева подчерта, че Националната стратегия за учене през целия живот за периода 

2014-2020 г. и първият План за действие за нейното изпълнение вече са факт, поради 

което заседанието има опознавателен и координиращ характер. 

 Бе предложен следният дневен: 

1. Приемане на дневния ред 

Г-жа Атанаска Тенева – зам.-министър на образованието и науката и 

председател на работната група 

2. Функции и задачи на Националната координационна група за учене 

през целия живот (НКГУЦЖ) 

Г-жа Валентина Дейкова – национален координатор за учене на възрастни и 

зам.-председател на НКГУЦЖ 

3. План за дейността на  НКГУЦЖ за периода юли 2014 – юни 2015 г. 

(обсъждане на проекта) 

Г-жа Валентина Дейкова - национален координатор за учене на възрастни и 

зам.-председател на НКГУЦЖ 

4. Основни задачи на работната група за учене на възрастни към ЕК 

Г-жа Росица Панова – старши експерт в отдел УЦЖ, МОН и член на РГ за 

учене на възрастни към ЕК. 

5. Разни 

 

На заседанието присъстваха: 
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1. Атанаска Тенева, зам.-министър на образованието и науката и председател на 

НКГУЦЖ 

2. Анита Рахова, главен експерт, МОН 

3. Василиса Долженкова, младши експерт, МИЕТ 

4. Галина Дреновска, началник на отдел, МОН  

5. Дилян Борисов, младши експерт, НАПОО 

6. Маргарита Дамянова, БТПП 

7. Даниела Симидчиева, директор, БСК 

8. Eмилия Манолова, главен експерт, МЗХ 

9. Камелия Колева, началник на отдел, МОН 

10. Александра Мирчева, Национален младежки форум 

11. Валентин Величков, главен експерт, Министерство на младежта и спорта 

12. подп. Милен Илиев, главен експерт, Министерство на отбраната 

13. Орлин Кузов, държавен експерт, МОН 

14. Проф. дсн Пепка Бояджиева, Институт за изследване на обществата и 

знанието, БАН 
15. Росен Симеонов,  главен експерт, Агенция по заетостта 

16. Свилен Кателиев, началник на отдел, НСИ 

17. Ивайло Игнатов, Асоциация на индустриалния капитал в България, ЦПО 

18. Стоянка Балова, Институт за социална интеграция 

19. Диана Найденова, главен експерт, КНСБ 

20. Янко Христозов, изпълнителен директор на ЦРЧР 

  

 

Присъстваха и следните членове на екипа на проект № 374725-LLP-1-2012-1-BG-

GRUNDTVIG-AL_AGENDA „BG – Изпълнение на програмата на ЕС за учене на възрастни”, в 

рамките на който се организира и настоящата работна среща: Валентина Дейкова – 

ръководител на проекта, Димитър Енчев - старши експерт, Диана Трайкова - държавен 

експерт, Елена Дамянова - главен експерт, Жулиян Гочев - държавен експерт, Ива 

Николова - главен специалист, Росица Матрачийска – главен счетоводител, Росица 

Панова - старши експерт.  

По т. 1 Г-жа Тенева подложи на гласуване предложения дневен ред, който бе 

приет. Тя информира, че РГ се състои от 31 члена и по нейно предложение участниците 

в заседанието се представиха. 

Г-жа Дейкова уточни процедурата по заместването на членовете на РГ – 

титуляри и резервни членове, като предложи институциите и организациите, които не 
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са предложили заместници на титулярите да номинират и алтернативни членове, които 

ще бъдат допълнени в заповедта на министъра за РГ. 

По т. 2 г-жа Валентина Дейкова направи презентация за функциите и задачите 

на НКГУЦЖ. В допълнение на данните, изнесени в презентацията, беше предоставена 

информация за Националната информационна система за учене на възрастни. Бе 

изразено и очакването, че членовете на РГ ще координират дейностите, по които 

работи НКГУЦЖ, в институциите и организациите, които представляват. На сайта на 

проекта ще бъде създадена рубрика „Национална координационна група за учене през 

целия живот”, където ще се публикуват протоколи от заседанията, взетите решения и 

др., което ще допринесе за пълната прозрачност на дейността на РГ. Бе предложено на 

членовете на РГ да се регистрират на интернет страницата на проекта, която ще бъде 

електронна страница и на НКГУЦЖ. 

Проф. Пепка Бояджиева от Института за изследване на обществата и знанието – 

БАН, постави въпросите дали има яснота кой ще изготвя годишния доклад; дали се 

мисли за социологически изследвания, за които може да се разчита на БАН. 

Г-жа Дейкова информира, че РГ ще координира процеса, като съвместно ще се 

обмисли и приеме структурата на годишния мониторингов доклад. Докладите ще се 

внасят в МС до 30 юни ежегодно. Финансови средства за изследвания са планирани в 

ОП НОИР. 

По т.3 г-жа Тенева постави на обсъждане Плана за дейността на НКГУЦЖ.  

Г-жа Дейкова съобщи, че е предвиден 2-3 дневен семинар на НКГУЦЖ, по 

време на който членовете й ще бъдат запознати с модела за мониторинг на сектора за 

учене на възрастни и Националната информационна система за учене на възрастни, 

които са разработени в рамките на настоящия проект. На втори семинар през м. 

февруари – март 2015 г. членовете на стратегическата група ще бъдат запознати и с 

друг инструмент за мониторинг – Националната платформа УЦЖ 2020. Беше уточнено, 

че на обучителните семинари могат да присъстват и двамата членове на съответната 

институция или организация. 

По т. 4 г-жа Панова представи основните задачи на работната група за учене на 

възрастни към ЕК, включваща представители на 37-те държави, обхванати в ЕТ 2020 и 

на заинтересовани страни на европейско ниво – социални партньори и НПО. Задачите 

на РГ са в следните направления: прилагане на политики за образование и обучение на 

възрастни в основни умения и ключови компетентности, подобряване кохерентността 
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на политики и стратегии за умения на възрастни и повишаване на дигиталните умения 

на възрастните и на използването на ИКТ. 

 

Решения: 

1. Приема План за дейността на НКГУЦЖ за периода м. юли 2014 – м. юни 

2015 г. 

2. Да бъдат номинирани заместници на всички титуляри в НКГУЦЖ. 

3. Да се проведе тридневен обучителен семинар за мониторинг на политиката 

за учене през целия живот в последната седмица от м. август 2014 г. 

 

 

Председател на НКГУЦЖ: 

   Атанаска Тенева – заместник-министър 

 на образованието и науката  

 

Протоколирал: 

Е. Дамянова – главен експерт, отдел „УЦЖ”, МОН 

и член на екипа за изпълнение на проект 

№ 374725-LLP-1-2012-1-BG-GRUNDTVIG-AL_AGENDA 

 

 

 


