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До
Проф. д-р Анелия Клисарова
Министър на образованието
и науката

Относно: Обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерски
съвет за създаване на Национален съвет за учене през целия живот и за
приемане на Правилник за организацията на дейността на Съвета

Уважаема г-жо Министър,
Във връзка с обявеното обществено обсъждане на проекта на Постановление на
Министерски съвет за създаване на Национален съвет за учене през целия живот и за
приемане на Правилник за организацията на дейността на Съвета, приложено представяме на
Вашето внимание становището на сдружение „Екофорум за устойчиво развитие”.
Надяваме се да отчетете направените предложения при изготвяне на окончателния вид на
постановлението.
Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие” е една от първите български природозащитни
неправителствени организации, което наскоро отбеляза двадесет и шест години от
създаването си. Учредено е през 1986 г. като български клон на международното екологично
движение към ООН от учени и общественици от 32 страни и 12 международни организации.
Сред основните цели на сдружението са опазване на околната среда, насърчаване на
устойчивото развитие в България и застъпничество за представяне на екологични теми в
образованието, науката и ежедневния живот.
Приложение: съгласно текста.

05.12.2013 г.
гр. София

С уважение:

Д-р Владимир Горбунов
Председател на Управителния съвет
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Становище
по проект на Постановление на Министерски съвет за създаване на Национален съвет за
учене през целия живот и за приемане на Правилник за организацията на дейността на
Съвета

1. Ситуацията в България в сферата на образованието, обучението и заетостта изисква
целенасочени и координирани действия от страна на държавната администрация в
партньорство със заинтересованите страни с оглед намаляване на високия процент
безработица и създаване на динамична връзка между обучението и квалификацията на
работниците и служителите, от една страна, и търсенето на пазара на труда, от друга. Това е
основна предпоставка за привличане на инвестиции и за осигуряване на икономически
растеж в следващите години.
2. Като цяло подкрепяме предложеният проект на постановление за създаване на Национален
съвет за учене през целия живот (Съвета) и за приемане на Правилник за организацията на
дейността на Съвета. Създаването на подобен орган е навременно и в съответствие с
европейската политика за новия програмен период 2014 – 2020 г. Предложеният документ е
необходим с оглед на създаването на нормативната рамка на Съвета и определяне на
функциите му.
3. Считаме, че едно от първите действия на Съвета би следвало да бъде популяризиране на
възможностите за участие в новата програма „Еразъм+” в училища, университети, центрове
за професионално обучение и квалификация, културни институции и др., както и сред
различни възрастови групи от населението.
4. В чл. 1, ал. 2 от Постановлението предлагаме текстът „представителните организации на
работниците и служителите” да се замени с „представителните организации на студентите и
докторантите, младите хора, висшите училища, работниците и служители”, с оглед да се
осигури участие на всички заинтересовани лица от процеса на учене през целия живот. Това
допълнение би позволило представители на национално представителни организации като
Националното представителство на студентските съвети, Национален младежки форум и др.
да се включат в Съвета и да допринесат за неговата по-пълноценна работа с полезни идеи.
5. В чл. 2, ал. 1, т. 2 предлагаме след „самоуправление” да се добави „висшите училища,
студентските и младежките организации,”.
6. В чл. 2, ал. 2, т. 3 предлагаме „неправителствени организации” да се замени с
„нестопански организации”, каквато е българската практика.
7. В чл. 3, ал. 3, предлагаме нови т. 3, 4 и 5:
„3. три представители на представителните организации на студентите и докторантите на
национално равнище;
4. три представители на представителните организации на младите хора на национално
равнище;
5. двама представители на представителните организации на висшите училища на
национално равнище;”
Сегашните точки 3, 4 и 5 стават съответно 6, 7 и 8.
8. В чл. 3, ал. 4 предлагаме текстът „т. 3 – 5” да се замени с „т. 3 – 8”, с оглед предложението
за допълнение в състава на Съвета.
9. В чл. 3, ал. 5 предлагаме текстът „т. 3 и т. 4” да се замени с „т. 3 – т. 8”, а текстът „се
определят общо” да се замени с „се определят с консенсус общо”. Предложението би
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позволило да има яснота при начина на номиниране и избиране, както и да се избегнат
спорове между организации от един и същ вид в хода на процедурите за избор.
10. В чл. 3, ал. 6 предлагаме текста „т. 3 – 5” да се замени с „т. 3 – 8”.
11. В чл. 3, ал. 8 предлагаме текста „т. 1 – 5” да се замени с „т. 1 – 8”.
12. Предлагаме да се създаде нова ал. 9 в чл. 3 със следното съдържание „Председателят и
членовете на Съвета не получават възнаграждение за своята дейност.”. По този начин би се
постигнало еднакво отношение, още в текста на Постановлението, относно
възнагражденията, между членовете на Съвета и членовете на областните съвети.
13. В чл. 6, ал. 3, т. 1 предлагаме след „териториални организации” да се добави „на
студентите и докторантите, на младите хора, на висшите училища, и” с оглед осигуряване на
участието всички заинтересовани страни на областно равнище.
14. В проекта на Правилник за организацията на дейността на Националния съвет за учене
през целия живот в чл. 1, ал. 2, предлагаме текстът „представителните организации на
работниците и служителите” да се замени с „представителните организации на студентите и
докторантите, младите хора, висшите училища, работниците и служители”, с оглед
осигуряване на участието на всички заинтересовани страни от процеса.
15. В чл. 7, ал. 7 предлагаме текстът „те могат да” да се замени с „те могат да упълномощят
свой представител за участие в заседанието и да”. По този начин основният или резервния
член биха имали преки впечатления от заседанието вследствие информацията, която биха
получили от упълномощеното лице.
16. В чл. 7, ал. 9 предлагаме текстът „по въпроси, по които вече е проведено обсъждане” да
отпадне. Това би позволило работата на Съвета да бъде по-ефективна и дори належащи
единични решения да могат да се приемат своевременно. Промяната не би изключила
възможността за размяна на коментари или становища по електронен път.
17. В чл. 7, ал. 10 предлагаме „неправителствени организации” да се замени с „нестопански
организации”, каквато е българската практика.
18. В чл. 9, ал. 3 предлагаме след „Съвета” да се допълни с „по електронен път”.
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