СПРАВКА
за отразяване на постъпилите предложения и коментари на Портала за обществени консултации от структурите на гражданското общество
относно проект на Постановление за създаване на Национален съвет за учене през целия живот
Автор/Дата/Час
Автор: slugitel
Дата: 25 ноември 2013 г.
11:59:08

Приема/не приема
Отразяване на
предложението
предложението/коментара
Не се приема
Предложението е несъотносимо към
Реално териториални структурни звена на
съдържанието на чл. 7, ал. 1 от
централната администрация съществуват в 5 градапроекта на постановление за
София, Пловдив, Варна и Бургас. Всички останали
създаване на Национален съвет за
административни структури от окръжните градове, в
учене през целия живот. Съставът
т.ч. и областни градове съществуват като изнесена
на областните съвети за учене през
част на териториалната структура от тези 5 града.
целия живот е определен в чл. 7,ал.
Примери - НАП /това са офиси без статут на
1 . Техни членове могат да бъдат
териториално звено/, Сметна палата, Архив,
ръководителите на териториални
Комисията за конфискуване на имущество,
звена на централната изпълнителна
придобито по престъпен начин и пр. А в тях работят
власт в областта (чл.7, ал.3, т. 1).
на практа повече от половината от числеността на
Освен това в края на същия текст е
териториалната административна структура. По тази
предвидена и възможност за
причина трябва да бъде разписано, че ръководителят
членове на областните съвети за
на териториалната структура определя писмено
учене през целия живот да бъдат
служителите от изнесените работни места в същата
определяни ръководители и на
структура с право да взимат участие в областните
други териториални звена от
съвети за учене през целия живот.
централната изпълнителна власт,
които не са изрично посочени в чл.
7, ал. 3, т. 1, вкл. и такива, които
могат да бъдат създадени
покъсно. Чл. 7, ал. 3, т. 1 не касае
участието на държавни служители в
работата на Съвета, а се отнася до
определяне на неговите членове –
Съдържание на предложението/коментара
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Автор/Дата/Час

Съдържание на предложението/коментара

Коментар 2
Автор: slugitel
Дата: 25 ноември 2013 г.
12:04:08

От друга страна, правото на преценка за темите за
учене е дадена само на ръководители на
административни
структури.
Твърде
често,
заявените като потребност теми за обучение от
държавните служители се неглижират за сметка на
кухи теми, без практическо приложение, примерно
защото няма капацитет от обучаващи по тях или
недостиг на средства и се получава разминаване в
действителните потребности от обучение на
държавните служители от заявените като теми на
ръководството. Предложението ми е да бъде
включен като член на Националния съвет за
обучение представител на Професионалното
обединение на държавните служители, което да
набира информация за желаните от държавните
служители теми, или Националния съвет да има
открита линия за заявяване на теми, за които след
това да бъде провеждано анкетно проучване сред
държавната администрация и да бъдат включвани
като такива в Програма за обучение.

Приема/не приема
предложението
Не се приема

Отразяване на
предложението/коментара
ръководители на териториални
административни звена
1. Функциите на Съвета, посочени
общо в чл. 2, ал. 1, т.1- т. 7, са
свързани с разработването и
провеждането на държавната
политика за учене през целия
живот. Те нямат отношение към
конкретни дейности, вкл. и теми
за обучението, които може да
предлага всеки един доставчик
на дейности за учене през целия
живот.
2. Включването в състава на
Съвета на представител на
Професионалното сдружение на
държавните
служители
нарушава неговата трипартитна
структура,
която
обхваща
представители на държавата,
работодателите и синдикатите
на национално равнище.
3. В чл. 2 от Правилника за
организацията на дейността на
Националния съвет за учене
през целия живот (понастоящем
в чл. 2 от Постановлението) е
посочено, че при изпълнение на
своята дейност Съветът си
сътрудничи с различни съвети,
институции, организации и
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Автор/Дата/Час

Коментар 3
Автор: iliyan2011
Дата: 06 декември 2013
г. 13:36:25

Съдържание на предложението/коментара

Приема/не приема
предложението

Отразяване на
предложението/коментара
структури. Такава възможност
съгласно т. 4 от разпоредбата е
изрично предвидена и за
юридически лица с нестопанска
цел, регистрирани по Закона за
юридическите
лица
с
нестопанска цел, каквото в
съответствие с чл. 1, ал. 2 от
своя устав е Професионалното
обединение на държавните
служители, учредено по реда на
същия закон.

„Приложено ви изпращаме становището на
сдружение „Екофорум за устойчиво развитие
относно проекта на постановление”
„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

Няма
формулирано
предложение.

конкретно

Няма
формулирано
предложение.

конкретно
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Автор/Дата/Час

Съдържание на предложението/коментара

Приема/не приема
предложението

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

Не се приема

Не се приема

Отразяване на
предложението/коментара

Няма формулирано предложение
във връзка с текстовете на
предложените
проекти
на
нормативни актове. В случая се
касае за конкретни дейности на вече
създадения Национален съвет,които
могат да бъдат включени при
разработване и приемане на
годишната му работна програма
Предложението
нарушава
трипартитния
принцип
на
структуриране на състава на
Съвета. Основната цел за създаване
на Съвета е координация на
органите на изпълнителната власт
при разработване и осъществяване
на държавната политика в сектора
за учене през целия живот

Предложението е в противоречие с
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Автор/Дата/Час

Съдържание на предложението/коментара

Приема/не приема
предложението

„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.

Отразяване на
предложението/коментара
трипартитната структура на Съвета.

Не се приема

Не
се
приема,
тъй
като
„неправителствена организация” е
утвърдено правно понятие, видно и
от други нормативни актове,
например чл. 21, ал. 1 от Закона за
администрацията, чл .4, ал. 1 от
ПМС № 157 от 1.08.2013 г. за
създаване
на
Съвет
по
децентрализация на държавното
управление и др.
Предложението е в противоречие с
трипартитната структура на Съвета.
.

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 позволило да има яснота при
начина на номиниране и избиране, както и да се

Не се приема

Не се приема

Предложението е в противоречие с
трипартитната структура на Съвета

Не се приема

Предложението е в противоречие с
трипартитната структура на Съвета
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Автор/Дата/Час

Съдържание на предложението/коментара
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

Приема/не приема
предложението

Отразяване на
предложението/коментара

Не се приема

Предложението е в противоречие с
трипартитната структура на Съвета
Предложението е в противоречие с
трипартитната структура на Съвета
Предложението е отразено

Не се приема
Приема се

Не се приема

Не се приема

Не се приема

Конкретната разпоредба се отнася
за характеристиката на членския
състав на съвета, а именно за
ръководители на териториални
звена на централната изпълнителна
власт в областта.
Предложението е в противоречие с
трипартитната структура на Съвета.

В проекта на постановление е
създаден ред за определяне на
състава на Националния съвет за
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Автор/Дата/Час

Съдържание на предложението/коментара

Приема/не приема
предложението

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 поефективна 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.

Приема се

Не се приема

Отразяване на
предложението/коментара
учене през целия живот (чл. 3) и
членове на областните съвети за
учене през целия живот (чл. 6). Чрез
него
се
изключва
преупълномощаване.
Предоставянето на информация от
упълномощеното лице на основния
или резервния член е косвено
потвърждение за подход, основан
на
системни
неучастия
в
заседанията на Съвета, за които ще
бъде прилагана разпоредбата на чл.
3,
ал.
7
от
проекта
на
Постановление.
В конкретните случаи ще бъде
приложим чл. 16, ал. 2 от
Правилника за организацията и
дейността на съвет по чл. 21, ал. 1
от Закона за администрацията
/ПМС № 117 от 15.06.2012 г./
Не
се
приема,
тъй
като
„неправителствена организация” е
утвърдено правно понятие, видно и
от други нормативни актове,
например чл. 21, ал. 1 от Закона за
администрацията, чл.4, ал. 1 от
ПМС № 157 от 1.08.2013 г. за
създаване
на
Съвет
по
децентрализация на държавното
управление и др.
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Приема/не приема
Отразяване на
предложението
предложението/коментара
18. В чл. 9, ал. 3 предлагаме след „Съвета” да се
Не се приема
По отношение документацията на
допълни с „по електронен път”.
Съвета
ще
бъдат
прилагани
разпоредбите
на
Глава
VІ
„Протокол и архив” от Правилника
за организацията и дейността на
съвет по чл. 21, ал. 1 от Закона за
администрацията /ПМС № 117 от
15.06.2012 г./
Съдържание на предложението/коментара
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