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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 

Търговище 

ПРОТОКОЛ 

№1/8 юли 2020 г. 

от заседание на Областния координационна група  

за учене през целия живот 

 

На 8 юли 2020 г., в пресцентъра на Областна администрация Търговище се 

проведе заседание на Областния координационна група за учене през целия живот 

/ОКГ за УЦЖ/, 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-н Георги Георгиев - директор АКРРДС в ОА Търговище; г-жа Камелия 

Караджова - гл. експерт в община Търговище; г-жа Дарина Димитрова - директор 

дирекция в община Попово; г-жа Снежана Стефанова - мл. експерт в община 

Антоново; г-жа Даниела Илиева - директор на ДБТ Търговище; г-жа Ася Атанасова - 

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

РЕКИЦ „Читалища“ Търговище; д-р Даниела Димова - СРС Подкрепа; г-жа Павлина 

Кючукова - РС на КНСБ Търговище; 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 Росица Стойнева - 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.  

 На заседанието присъстваха и г-жа Валентина Дейкова- национален 

координатор за учене на възрастни в България, г-н Жулиян Гочев - държавен 

експерт в отдел „Учене през целия живот“ – МОН  и г-жа Елка Станчева - началник 

на РУО Търговище. 

Г-н Стайков откри заседанието, като представи на членовете на ОКГ г-жа 

Валентина Дейкова -началник на отдел „Учене през целия живот“ в МОН и 

национален координатор за учене на възрастни. 
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Г-жа Дейкова взе думата и разясни европейските и националните цели и 

приоритети в политиките за учене на възрастни за периода 2020-2025 г. 

/Приложение 1/. Подчертано беше, че в новия период на програмиране са 

определени нови европейски цели и резултати, които са обвързани основно с 

ученето през целия живот и ученето на възрастни. 

 Г-жа В. Дейкова подчерта, че предстои да се изготви анализ за състоянието 

на сектора за учене на възрастни в Област Търговище. 

По-късно всички членове на ОКГ участваха и в семинар на тема „Добри 

практики в сектора за учене на възрастни в област Търговище“. 

Събитието бе открито от г-н Стайков, г-жа Станчева и председателят на 

Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” д-р Юлиян Петров. В първата част на 

семинара, г-н Жулиян Гочев експерт от МОН представи възможностите и ползите на 

Електронната платформа за учене на възрастни в Европа EPALE. 

 Акцент на семинара бе представянето на общо 7 добри практики приоритети 

и цели в сектора за учене на възрастни на училища и на културни институции от 

област Търговище. 

 Националният координатор за учене на възрастни в България г-жа Валентина 

Дейкова даде висока оценка за работата на координационната група в Търговище. 

Според нея, групата е добре подготвена да съдейства за удовлетворяване на 

потребностите от възможности за обучение на възрастни и да сътрудничи при 

осигуряване на последваща подходяща трудова реализация. 

 

МИТКО СТАЙКОВ: /п/ 

Областен управител на област Търговище  

 

Константина Моллова: /п/ 

Секретар на ОКГ за УЦЖ 
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