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ПРОТОКОЛ 

от 

онлайн работна среща 

на Координационния съвет на Националната платформа 

„Обединени за ученето на възрастни” 

18декември 2020 г. , 11,00 ч. 

 

На18декември 2020 г. се проведе работна среща на Координационния съвет на 

Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“, наречен по-нататък 

„Съвета“. 

За първи път Съветът се събра в онлайн формат, който допринесе допълнително 

за разширяване на възможностите за участие на членовете на координационния 

механизъм. 

Присъстваха членовете на Съвета съгласно Приложение № 1 (копие на 

регистрационната форма за онлайн събитието). 

В съответствие с предварителната програма на работната среща г-жа В. Дейкова – 

председател на Съвета, ръководител на проекта и национален координатор в изпълнение 

на Европейската програма за учене на възрастни, предложи следния дневен ред: 

 

1. Изпълнение на Програмата на националния координатор за учене на 

възрастни през 2020 година и основни дейности през 2021 година - 

информация и дискусия 

 

2. EPALE – онлайн професионални общности - информация и дискусия 

 

3. График на дейностите в рамките на консултационния процес, свързан с 

подготовката на Последваща оценка на въздействието на Националната 

стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. –информация 

 

4. Други 
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Присъстващите членове на Съвета не възразиха по предложения проект на дневен 

ред на работната среща, след което се пристъпи към неговото изпълнение. 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-жа В. Дейкова откри заседанието на Съвета. Тя припомни ключовата роля и 

мястото на Съвета в цялостната структура от координационни механизми, създадени в 

България за изпълнение на ЕПУВ. Тя посочи важното значение на областните 

координатори за учене през целия живот и на членовете на Националната мрежа за учене 

на възрастни като членове на Съвета. Тяхното участие в работата на Съвета позволява да 

се достигне до широк кръг от заинтересовани страни на регионално и местно равнище на 

управление и най-вече до възрастните обучаеми. 

Председателят на Съвета г-жа В. Дейкова представи информация, свързана с 

степента на изпълнение програмата на националния координатор за учене на възрастни 

през 2020 година и основни дейности през 2021 година. 

В информацията беше представена картина за постигнатите резултати по 

дейностите на двугодишната работна програма на националния координатор. Те бяха 

структурирани в развитие. Обособени са и всички очаквани резултати, които 

заинтересованите страни трябва да постигнат през предстоящата 2021 г. (Приложение 

№ 2материал по т. 1 от дневния ред). 

Основно място в предстоящите обединени действия на целия сектор за учене на 

възрастни в България ще бъде отделено на планираното разработване на последваща 

оценка на въздействието на Националната стратегия за учене през целия живот за 

периода 2014 – 2020 година, фокусирана върху сектора за учене на възрастни. За 

постигането на този резултат ще бъде организиран консултативен процес на различни 

равнища на управление на сектора: национално, областно и местно. 

По т. 2 от дневния ред: 

Г-н Ж. Гочев – секретар на Националната координационна група за учене през 

целия живот, секретар на Съвета и член на екипа на Националното звено за подкрепа на 

EPALE представи актуална информация за създадената нова онлайн професионална 

общност „Български добри практики за учене на възрастни“. Очертани бяха целите, 

целевата аудитория и правила на общността, вкл. организационни (към ЦЗП; към НЗП и 

към членовете на общността), критериите за членство, вкл. съдържателни и етични. 
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Членовете на Съвета бяха информирани, че при коректна регистрация те са 

присъединени от НЗП към новата онлайн професионална общност, така както е 

подходено и към областните координатори за учене през целия живот. Публикувани са 

ключови добри практики, представени на събитията на НЗП в Старосел, Габрово и 

Търговище, а така също и практиките от работното ателие на МОН, организирано и 

проведено в рамките на Националните дни за учене през целия живот Габрово 2020 

(Приложение № 3 – презентация по т. 2.). 

По т. 3 от дневния ред: 

Националният координатор за учене на възрастни г-жа Валентина Дейкова 

представи индикативен график на дейностите в рамките на консултационния процес, 

свързан с подготовката на Последваща оценка на въздействието на Националната 

стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. 

№ Събитие 

Индикативен 

месец за 

провеждане 

1. Публичен форум в EPALE януари – октомври 

2021 

2. Работна среща на Националната координационна група за 

УЦЖ 

март 2021 

3. Работна среща на Координационния съвет април 2021 

4. Регионален семинар април 2021 

5. Регионален семинар май 2021 

6. Уеб семинар за институциите и организациите от 

националната мрежа и за посланиците на EPALE 

май 2021 

7. Регионален семинар юни 2021 

8. Семинар EPALE юни 2021 

9. Регионален семинар юли 2021 

10. Семинар EPALE юли 2021 

11. Работна среща на Координационния съвет септември 2021 

12. Семинар EPALE септември 2021 

13. Семинар EPALE октомври 2021 

14. Национална конференция, София ноември 2021 

 

Председателят на Съвета г-жа В. Дейкова подчерта, че работните програми на 

националния координатор за учене на възрастни от 2012 г. насам и на Националното 

звено за подкрепа на EPALE от 2015 г. винаги са били свързани на съдържателно и 

организационно равнище, което е подчертавано като добра практика от националните 
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координатори на други европейски държави, от Агенцията и служителите в 

компетентните звена на Европейската комисия. 

По т. 4 от дневния ред: 

Членовете на Съвета постигнаха съгласие да продължат да поддържат пряка 

онлайн комуникация за изпълнение на средносрочните и дългосрочни национални 

приоритети в сектора. 

По-конкретно беше дискутирана необходимостта от мотивиране на представители 

на областните координационни групи за учене през целия живот в предстоящия 

традиционен уебинар за институциите и организациите, членуващи в националната 

мрежа за учене на възрастни, планиран да се проведе на 21 декември 2020 г. В 

съответствие с установената свързаност на събитията в графика на националния 

координатор членовете на Мрежата ще бъдат запознати и с решенията на Съвета от 

настоящата онлайн работна среща. 

Г-жа В. Дейкова – председател на Съвета, национален координатор за учене на 

възрастни и ръководител на Националното звено за подкрепа (НЗП) на EPALE обобщи 

основните резултати от срещата и закри събитието. 

След изчерпване на дневния ред на Работната среща Съветът прие следните 

 

Р ЕШЕНИЯ: 

 

По т. 1 от приетия дневен ред:  

Одобрява представената информация за изпълнението на националните приоритети в 

сектора за учене на възрастни през 2020 г. и предстоящите дейности през 2021 г. 

 

По т. 2 от приетия дневен ред:  

Приема за сведения представената информация за новата онлайн професионална 

общност „Български добри практики за учене на възрастни“, създадена в интерактивното 

пространство на EPALE. Препоръчва това моделиране на онлайн комуникационна 

свързаност на заинтересованите страни да бъде доразвивано и надграждано чрез 

създаването на нови онлайн общности, вкл. и такива, които да подкрепят развитието на 

планирания консултативен процес за постигане на резултати. 
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По т. 3 от приетия дневен ред: 

Не бяха приети решения. 

 

Приложения: съгласно текста 

 

Одобрил: 

В. Дейкова – Председател на Съвета и ръководител на проекта 

 

Протоколирал: 

Ж. Гочев – Секретар на Съвета и член на екипа за изпълнение на проекта 


