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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 

Търговище 

ПРОТОКОЛ 

№1/13 септември 2019 г. 

от заседание на Областния координационна група  

за учене през целия живот 

 

На 13 септември 2019 г., в пресцентъра на Областна администрация 

Търговище се проведе заседание на Областния координационна група за учене през 

целия живот, създадена със Заповед №358/09.09.2019г. на областния управител. 

На заседанието присъстваха: Областния координатор за учене на възрастни - г-н 

Митко Стайков- Областен управител; Зам. областния координатор г-н Симеон 

Симеонов; секретаря на ОКГ - г-жа Константина Моллова – гл. експерт в Областна 

администрация и членовете на ОКГ: г-жа Тодорка Танева – гл. секретар на ОА 

Търговище; г-жа Камелия Караджова - гл. експерт в община Търговище; г-жа 

Дарина Димитрова - директор дирекция в община Попово; г-жа Рембие 

Сюлейманова - гл. експерт в община Омуртаг; г-жа Снежана Стефанова - мл. 

експерт в община Антоново; г-жа Даниела Илиева - ст. експерт в ДБТ Търговище; г-

жа Юлияна Митева - нач. отдел в „Статистически изследвания“; Ася Атанасова - гл. 

библиотекар в РБ „Петър Стъпов“ - Търговище; г-жа Веляна Кръстева - експерт в 

РЕКИЦ „Читалища“ Търговище; д-р Даниела Димова - СРС Подкрепа; инж. Красимир 

Георгиев - ст. учител в ПТГ „Цар Симеон Велики“, гр. Търговище; г-жа Васка 

Белчовска- Неделчева  - зам. директор на ПГСС „Никола Пушкаров“, гр. Попово; 

г-жа Татяна  Петрова - ст. учител в ПГТХВТ „Алеко Константинов“, гр. Търговище; г-

н Дамян Стойчев - гл. учител в ПГТрЛП, гр. Омуртаг; инж. Полина Начева - зам. 

директор на ПГТЛП, гр. Попово и инж. Петя Илиева - ст. учител в ПГЕС, гр. 

Търговище.  

 

Г-н Стайков откри заседанието, разяснявайки че Областната координационна 

група е създадена в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и 

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

Основните и функции ще бъдат насочени към планиране, оценка и анализ на 

политиката за учене през целия живот. Целта е да стартира прилагането на 

ефективна система за координиране на всички заинтересовани страни за 

mailto:oblast@tg.government.bg
mailto:oblast@elnics.com


 
7700 Търговище, ул. Стефан Караджа  2, тел.: +359 601 66 654, факс: +359 601 66 654 
е-mail: oblast@tg.government.bg; oblast@elnics.com, web:http://www.tg.government.bg 

 

 

 

осигуряване на съгласуваност и ефективност на политиката за учене на възрастни, 

както и осигуряване на условия за нейното разработване на областно ниво. 

Инициативата е важна за популяризирането на възможностите, които всеки 

би могъл да ползва, за да развие собствените си умения и знания и да получи по-

добра реализация. Ученето през целия живот не случайно е сред европейските 

приоритети. Живеем в динамично време, в което миграцията и урбанизацията са 

често срещани процеси. В същото време, демографската ситуация чертае все по-

лоши прогнози. Това неминуемо налага хората на по-зряла възраст да бъдат все по-

адаптивни и да се включват активно в различни сфери на дейност. 

Квалификацията, преквалификацията, допълнителните знания и умения са ключови 

за развитието на нашата икономика. 

Той обърна внимание на това, че членове на Координационната група  са 

представители на: общините в областта, териториални организации на 

работодателите на областно равнище; териториални организации на работниците и 

служителите на областно равнище; Дирекция „Бюро по труда“; териториално 

статистическо бюро;  читалища;  библиотеки и учебни заведения, в които се 

обучават възрастни.  

Акцентира, че като членове на групата присъстват шест професионални 

гимназии от областта, тъй като те са членове на националната мрежа на 

институциите за образование и обучение на възрастни във формалната училищна 

система по проект „Националните координатори в изпълнение на европейската 

програма за учене на възрастни“. 

 Г-н Стайков предложи за гласуване Правилник за дейността на областна 

координационна група за учене през целия живот, който беше приет с 20 гласа 

„ЗА”.  

Г-н Стайков даде думата за други коментари по темата, всички членове на 

координационната група приветстваха начинанието и дадоха заявка за 

взаимодействие при работата и дейностите за учене през целия живот. 

Г-н Стайков благодари на членовете за участието им в заседанието и го 

закри. 

 

МИТКО СТАЙКОВ: /п/ 

Областен управител на област Търговище  

 

Константина Моллова: /п/ 

Секретар на ОКГ за УЦЖ 
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