
Скъпи приятели,
              
Времето неумолимо следва своя 

ход и неусетно на неговата броеница 
се нанизаха 25 години – четвърт век 
от онзи първи ден, когато се роди, 
оформи, разви и укрепна нашата орга-
низация – Учителският синдикат, днес 
– Синдикат „Образование“ към КТ „Под-
крепа“. Изминатият път през тези години 
не беше лесен и гладък, но беше истински, трън-
лив и предизвикателен. Налагаше се да бъдем първоп-
роходци в една объркана, неспокойна епоха на безкраен 
преход, в която трябваше да израстваме заедно с идеите 
си, да отстояваме с хъс и неугасващ ентусиазъм достойн-
ството, правата и интересите на хилядите, гласували ни 
своето доверие.

„Неспокойните вървят напред, а спокойните ги след-
ват“ е казал мъдрецът и ние бяхме и сме „неспокойните“, 
търсещи свободата на човешкия дух, трасиращи пътя към 
утрешния ден. Ние сме отговорните за изграждане на будна 
гражданска съвест и поведение на младите хора, които днес 
са различни в своята модерност  в контекста на новото вре-
ме, истински и неподправени, които трябва да поемат щафе-
тата, да продължат дългия път към прогреса. Бяхме длъжни 
да опазим нашите деца от безверието, безцелното лутане и 
унифицирането, белег на стария строй, и сега сме свидетели 
на неспирния устрем на младите, които само преди 25 години 
не можеха да казват, каквото мислят и даже се обличаха, как-
то им казват.

Джон Ленън е казал: „Мечта, която мечтаеш сам, е само 
мечта. Мечта, която мечтаете заедно, е реалност.“ И ние 
продължаваме да мечтаем заедно, продължаваме да градим в 
модерния век нашия силен и независим синдикат. Във времето 
той израстна, набра мощ и се доказа, устоявайки на ветро-
вете, превърна се в стената, която ни пази от пошлостта, 
безверието, съхранява вярата в българското образование и лю-
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бовта към децата и учениците.
Ние, учителите в Синдикат „Образова-

ние“, непрестанно се учим да се отстоя-
ваме, да побеждаваме в трудните битки с 
неизградени, меркантилни и безотговорни 
политици, които нехаят за българското 
образование, т.е. за бъдещето на нашата 
Родина. Живеейки в един глобален свят, към 

който несъмнено принадлежим, ние се учим 
от успехите на нашите братя в Америка и 

Европа, често ги превъзхождахме с нашия енту-
сиазъм и завоювани победи на обществената сцена. 

Ние няма да спрем да учим бъдещето на България, ро-
дителите и обществениците, политиците и държавни-

ците безкористно и всеотдайно, без да търсим отплата. 
И всеки, който забрави тези уроци, Историята обрича на 
забвение.

И тогава, в зората на демократичните промени, и сега 
ние, свободните синдикалисти, не търсим материални бла-
га, не искаме място на държавната трапеза, но изискваме 
обществено признание, заслужено място  в историята като 
труженици на полето на просвещението, носители на знани-
ето и прогреса. Защото зад нас са милионите българи, които 
не искат да избягат, а остават в България и работят за ней-
ното бъдеще, защото сме наследниците на  великия Аспарух, 
възкресители и пазители на българщината като потомци на 
славните ни владетели и царе, на просветителите и будители-
те на съвременна България. Наша е отговорността да изгра-
дим нов „Златен век“ на българското образование и култура.

„Няма сила, по-слаба от тази на човека, когато е сам“, се 
казва в химна на Американския учителски синдикат, а в нашия 
химн заявяваме: „Поискай свободата, тя е твоя…“ Вече 25 годи-
ни нашият синдикат върви смело и дръзновено и не няма сила, 
която да го спре – нито тези, които „разтуряха седенката“, 
нито онези „велики“ политици, които постоянно ни забравят, 
нареждайки приоритети и правителства. Нека всички заедно 
търсим пътя към успеха, към просперитета и свободата, за-
щото само заедно сме силни и непобедими. 

Нека силата на светлината и доброто бъдат с нас!

Братя и сестри,

Изключително ми е приятно от 
името на Изпълнителния съвет на 
Конфедерация на труда „Подкрепа“ и 
от свое име да поздравя всички члено-
ве на Синдикат „Образование“ към КТ 
„Подкрепа“ по повод 25-годишнината от 
създаването на Вашата организация.

Използвам случая, за да Ви благодаря, че 
не се поддадохте на конюнктурата и не потънахте в 
ежедневието, а останахте непримирими поборници за 
своите права. Сигурно Ви е трудно и навярно и Вие се 
изморихте през тези 25 години да се изправяте срещу под-
лостта, злото и несправедливостта? Но ние сме „Под-
крепа“, ние сме тези, които сме тук и днес след 25 години, 
ние сме тези, които устояхме на предизвикателствата на 
времето и сме организация, която оцеля. 

От все сърце Ви пожелавам да продължавате да гради-
те с любов и отговорност Синдикат „Образование“ към КТ 
„Подкрепа“, за да се чувстват нейните членове защитени и 
уверени в себе си.

От Вас зависи да изградите училището на бъдещето, кое-
то да предлага равни шансове за развитие и среда на всички 
български деца, където те да могат да реализират интереси-
те си и да получат възможност да разгърнат потенциала си. 
В същото време, се надявам българското училище да възвърне 
естествената си възрожденска функция на център на общ-
ността   – да се превърне отново в място, където ученици, учи-
тели и родители се чувстват приети, подкрепени и се опират 
на споделени ценности, където основното правило е уважение 
към всички. 

Винаги съм вярвал, че да бъдеш учител е призвание, което 
се състои от огромна доза талант, знания и умения за общува-
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Синдикат „Образование“ към КТ „Под-
крепа“ (Учителски синдикат) се създава 
на учредително събрание, проведено на 
02.12.1989 г., от малка група ентусиазирани 
учители от София в дома на Николай Ко-
лев – Босия като независимо сдружение на 
учителите към КТ „Подкрепа“. Избрано е 
негово временно ръководство с председател 
и говорител Олег Чулев.

На 02.06.1990 г. в София се провежда Първата 
Национална конференция на синдиката, която приема 
Устава му и избира Централна координационна коми-
сия.

Висш орган на синдиката е Конфедерацията, а изпълни-
телен орган тогава е Централният координационен съвет, 
в чийто състав влизат:

• централният коорди-
натор – (председател на 
Учителския синдикат);

• секретарят на Учи-
телския синдикат;

• говорителят на Учи-
телският синдикат;

• двама централни 
координатори.

За централен коорди-
натор (председател) е из-
бран Димитър Димов, за 
секретар – Лили Василева 
и за говорител – Теодора 
Калайджиева.

не, и съм считал, че учителската професия 
е една от най-важните и отговорните в 
едно общество, защото именно учителят 
е човекът, който спомага за изграждането 
на  характери. За мен идеалният учител 
не е важно дали е мъж или жена, млад или 

възрастен. Добрият учител е като сигурни 
обятия, които събират поколения ученици и 

колкото и години да са минали, той никога не 
забравя малките им имена. Учителят е този, който 

просвещава децата на България и им помага да станат 
по-добри и по-значими личности от самия него! 

Скъпи братя и сестри,
Бъдещето на България е във Вашите ръце!
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гонвам страха! Как ли? Ами всякак - най-вече 
с личен пример, с писане на публицистика, 
с опълчване срещу всичко несправедливо и 
подло – срещу носителите и първопричини-
телите на всичко това. Чак сетне /макар 
че никак не пренебрегвахме и професионал-
ната защита на гилдията/ трябваше да се 
затвърди постигнатото и законодателно, и 
социално. Но без хора, зачертали веднъж-завина-
ги позорната  максима: „преклонената главица – ос-
тра сабя не сече!“, без хора, вървящи срещу стихията с 
високо вдигнати глави и с открити чела – нищо подобно 
не можеше да се случи.

Дали успяхме?
С гордост и любов мога да кажа едно твърдо и голямо 

ДА! Да, градили сме на здрава основа, чистили сме плевели-
те и сега градината ни хем е голяма, хем много по-привет-
лива отпреди!

Ама май държавата ни е пред закриване – ще кажат ня-
кои и то не без основание! Аз обаче, бидейки наивен дърт 
оптимист, ще кажа следното: ами закривайте я, бе! Колко 
национални катастрофи е преживяла бедна България?! И кол-
ко пъти след това е възкръсвала като феникс? И не сме ли 
точно ние, даскалите – ОНЕЗИ, дето, освен че знаем как се 
прави от нищо – НЕЩО, МОЖЕМ ДА НАУЧИМ И ДЕЦАТА 
СИ НА ТУЙ ПОЗНАНИЕ? 

Хайде да ви видим!

Като се изключи естествената нос-
талгия по отлетелите за миг години на 
младостта  /и средната възраст!/, то 
връщането на лентата към миналото 
ми е по-скоро черно-бяла, отколкото 
цветна. Дали защото в началото бе 
зима и всичко в Южния парк бе чиста 

графика, дали защото брадата на Олег 
Чулев беше катранена или палтото на 

Ваня Хаджиева бе заскрежено, дали защото 
си спомням главно неистовия, неблагодарен труд по 

създаването на нещо от НИЩОТО? Дали защото още 
ми горчи в устата от съмнения на прав път ли сме или 
сме някакви клоуни в лапите на социума? Дали обществе-
ният  континуум няма просто да ни изхрачи в блатото на 
безполезността и забвението?.. 

Но онзи труд тогава беше някак от съвсем друг вид - 
труд, от който ти излизат пришки по дланите и вътре в 
черепа, но на всяка цена се стремиш и съзнанието, и ръцете 
ти да са напълно чисти, та никой след теб да не се срамува 
от тях. Доброволен и безплатен труд, който, ако не го под-
държа сърцето ти – значи си му теглил кръста!

Не знам дали днес някой би го разбрал това... А още по-
малко ми се вярва, че би се заел с такава непосилна на пръв 
поглед задача. Защото да направиш партия, например, е много 
по-лесно – събирате се един файтон или един милион хора по 
интереси – и готово. Но това е само ЧАСТ от цялото. Да 
обединиш и да защитиш ЦЯЛО съсловие – е вече съвсем друго 
дело. Още повече, когато хората са обезумели от страх, свили 
са се в черупките си и чакат да бъдат смачкани окончателно 
с танковете.

Ето защо моята първа  и основна в дългосрочен план задача  
/приета насаме със себе си в дългите безсънни нощи/ бе да про-
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25 години на устрем и възход

Малкото поточе, което забълбука 
през далечната 1989 година, премина-
вайки през стръмни урви, усойни мес-
та, камъни, трънливи пътеки, днес е 
огромна река, която напоява душите, 
дава надежда и вяра в сърцата, създава 
блясък и радост в очите, огрява пътя 
със светлина за хилядите членове на Син-
дикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.

Колко много научихме през тези години, 
колко път извървяхме, колко височини изкачихме, кол-
ко разочарования преживяхме, но се научихме как да от-
стояваме своите синдикални и човешки права. Убедихме 
се, че когато сме заедно, когато сме единни и сплотени, 
когато погледът ни е устремен в бъдещето, ние сме сила, 
мощ и бедствие за онези, за които сме препятствие към 
самоуправство и демагогия.

Това сме ние, синдикат „Образование“, част от голямо-
то семейство на КТ „Подкрепа“.

През този четвърт век ние минахме по трънливи пъти-
ща, бурите често ни връхлитаха, но с младежката си дър-
зост, вяра, воля и желание, с много постоянство и мъдрост 
сме това, което сме днес – уверени, по-мъдри и с поглед към 
бъдещето. Едно море от съмишленици с нестихващ ентусиа-
зъм, с човешки и професионални мечти, с воля и хъс за по-
добро утре на образователнета ни система; на учителската 
професия; висока квалификация на българския учител; достойно 
заплащане на труда на работещите в образованието и, не на 
последно място, за бъдещето на нашите възпитаници. Не мо-
жем да забравим напрегнатите дни на обучения, срещи, диску-
сии, конференции, диспути, на които обменяхме мисли, възгледи 
и виждания за настоящите и бъдещите дни.

Нека вървим все така напред, да продължим да работим за 
авторитета на българския учител, за повишаване на неговия 
статус, за утвърждаване на мястото му в гражданското об-
щество на България.

Нека Бог е с нас и ни закриля в начинанията ни!
Честит юбилей, приятели! 

Синдикат „Образование“ към КТ „Под-
крепа“ има за цел и предмет на дейност за-
щитата, правата, достойнството и про-
фесионалните интереси на своите членове. 
Той работи за демократизиране, хуманизи-
ране и деиделогизиране на образованието в 

България чрез демократични промени в зако-
нодателството, ръководството и управление-

то на образованието.
Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“:

• Представлява своите членове пред работодатели-
те, властите и органите на държавата;

• Представлява членовете си пред обществени органи-
зации и институции;

• Отстоява своите искания, становища, позиции и др. 
по професионални, трудово-правни и социални проблеми;

• Участва в колективни трудови договаряния, преговори, 
работни групи и комисии;

• Оказва компетентна юридическа помощ и посредничи в 
случаи на конфликти и трудови спорове между своите члено-
ве и работодателите;

• Организира и ръководи протестни акции на членовете си 
при съществени нарушения на интересите на работещите в 
образованието;

• Инициира промени на нормативни документи в образова-
нието;

• Организира и провежда семинари за обучение на членовете 
си.
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Преди четвърт век ние, учителите, 
бяхме в първите редици на ПОДКРЕПА. 

Сега сме най-многобройният, най-
силният синдикат в стуктурите на 
Конфедерацията. 

През годините се научихме да се бо-
рим под синьото знаме с надписа „Мир, 
хляб, свобода!“. 

И не само за интересите и правата 
си като наемни работници.                                                  

Падахме, ставахме, научихме се да губим и 
да побеждаваме. 

Борбата ни продължава и сега. За статута на учите-
ля, на училището и на цялата система. 

Преди всичко – за правото на достъпно и качествено 
образование. 

Нека носим ПОДКРЕПА в сърцата си, нека помним и 
първият урок по синдикализъм, предаден ни в ония години 
от полските братя и сестри: 

„Няма свобода без солидарност!“

Обичам ви.

СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ

ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕГИОНАЛЕН СИНДИКАТ 
„ОБРАЗОВАНИЕ“

СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“

КТ „ПОДКРЕПА“

EUROPEAN 
TRADE UNION

ETUC

INTERNATIONAL 
LABOUR ORGANIZATION

ILO

СТРУКТУРА:

EUROPEAN TRADE 
UNION COMMITTEE 
FOR EDUCATION

ETUCE

EDUCATION
INTERNATIONAL

EI
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1999г. – със съдействие-
то на КТ „Подкрепа“ в 
България се запази Учи-
телският пенсионен 
фонд до края на 2009г. 
за по-ранно пенсиони-
ране;

1999г. – организи-
ра се и се провежда 
кампания за въвеж-
дане на Граждан-
ско образование в 
българското учи-
лище чрез анкети, 
дискусии, дебати, 
анализи, срещи в 
МОН;

2000г. – прове-
де се Кръгла маса 
за въвеждане на 
Гражданско обра-
зование в българ-
ското училище;

2000г. – организи-
ра и провежда стач-
ка за увеличаване на 
работната заплата на 
работещите в систе-
мата на образованието;

2002г. – Конференция 
на тема: „Предизвикател-
ствата на реформата в 
образованието – настояще и 
бъдеще“;

Синдикат „Образование“ 
в действие

1990г. – участие на Синдиката в Наци-
онална стачка, в следствие на която пада 
правителството на Луканов;

1992г. – създадохме Отраслов съвет за 
тристранно сътрудничество към МОН;

1992г. – м. октомври се организира и провежда стач-
ка за защита интересите на работещите в системата 

на образованието;

1994г. – м. септември излиза първият брой на месечно-
то издание „Слово“;

1996г. – създаден първият Професионален пенсионен фонд 
у нас /Учителски пенсионен фонд – УПФ/;

1996г. – чрез Наредба №7 за работните заплати в сис-
темата на образованието се сложи началото на нов подход 
при формиране на работна заплата/РЗ/ - ценз, ПКС и трудов 
стаж по специалността;

1996г. – бе подписан първият КТД за отрасъл средно обра-
зование;

1996г. – участие в протестни събрания, митинги и ефектив-
ни стачки в цялата страна;

1998г. – Народното събрание прие &35 от Допълнителните 
разпоредби от ЗНП за получаване на три допълнителни плаща-
ния в рамките на една работна заплата;
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Честит юбилей, 
скъпи приятели!

Двадесет и пет години! 
Много ли са или са малко, е въпрос 

на гледна точка.
За мен, като активен участник в из-

граждането и развитието  на  Синдикат 
„Образование“ към КТ „Подкрепа“ (Учител-
ски синдикат), са съществена и важна част от 
живота ми. Много дадох и много получих. Тук се научих, 
че законни права и интереси се отстояват с принципни 
позиции, че изходът от спора е обусловен и от нашата 
компетентност и аргументираност, че синдикални битки 
се печелят със солидарност.

Искрено вярвах в идеята „Подкрепа“, работих за Учи-
телския синдикат безкористно, с убеждението, че силата 
ни е в различността, а не в многочислеността.Спечелих 
истински и ценни приятелства, които изпълват сърцето ми 
с обич и благодарност.

Двадесет и пет години са повод не само за празник и гор-
дост, но и за  откровена равносметка. Ако бъде направена 
задълбочено и смело, тя ще покаже пътя за следващите дваде-
сет и пет години, защото „Като не знаеш накъде си тръгнал, 
задължително ще стигнеш на грешното място“, казва една 
африканска поговорка.

Братя и сестри, пожелавам  Ви смелост и мъдрост по 
пътя и Ви уверявам, че, ако Ви е нужна – имате моята безу-
словна подкрепа!

С обич и признателност!

2005г. – Национална конференция в Плов-
див на тема: „Гражданското образование – 
ефективно средство за съхранение и разви-
тие на гражданското общество“;

2005г. – провежда стачка за увеличаване 
на процента от БВП за образованието и РЗ 

на работещите;

2006г. – МОН въведе теми по Гражданско обра-
зование в следните учебни дисциплини: география, исто-

рия и философия;

2007г. – инициира, организира и провежда най-голя-
мата учителска стачка в българското синдикално дви-
жение, продължила 44 дни, с което се извоюва увеличение 
на РЗ;

2008г. – със съдействието на КТ „Подкрепа“ УПФ на пе-
дагогическите кадри се запазва до 2020г.;

2008г. – организира се и се проведе Национална кампания 
„За по-добро българско образование“;

2009г. – проведе се Кръгла маса за детския труд на тема: 
„Трудът като достойнство, а не жертва на обществото“;

2009г. – 16 – 17 май – участие на Синдиката в Междунаро-
ден митинг в Прага под наслов: „Да преодолеем кризата, като 
поставим на първо място хората“;

2009г. – 26 юни – участие в Национален протестен митинг 
на КТ „Подкрепа“ срещу икономическата криза.
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Дадохме възможност на синдикалните лидери 
на всякакви нива да разполагат със служебен 
отпуск за упражняване на своята дейност. 
След година и половина упорита работа 
в столична организация бяха въстановени 
много синдикални секции, а броя на члено-
вете се увеличи повече от два пъти.

Едно от най-значителните постижения 
за този период е полагане основите на синди-
калното обучение. С определящата помощ на 
AFT бяха обучени синдикални инструктори, кои-
то след това провеждаха години наред обучения по 
региони. Това доведе до преодоляване на ураджийския 
синдикализъм и постепенното налагане на професионал-
но подготвени лидери. Синдикатът стана инициатор за 
създаване на национален обществен съвет, който да от-
стоява пред институциите промени в учебните планове и 
програми, както и за въвеждането на гражданското обра-
зование като отделен учебен предмет.

През този период ръководството на синдика трябваше 
да работи с пет правителства – на Беров, Инджова, Виде-
нов, Софиянски и Костов. Бързо сменящата се политическа 
обстановка затрудняваше значително синдикалната дейност. 
Инфлационните процеси през 1996 г., които завършиха с хи-
перинфлация в края на същата, доведоха до пълно рухване на 
преговорите по политиката на доходите. Синдикатът беше 
инициатор на множество протести и стачни действия през 
1995 и 1996 г. За съжаление през този период не бяхме подкре-
пени в стачните си инициативи от СБУ и това рязко нама-
ли ефекта от нашите действия. В края на 1996г. участвахме 
активно в националните протестни шествия и стачки срещу 
правителството, което доведе страната до хиперинфлация. 
Драматичните събития завършиха с успех.

Смятам, че през този период беше гарантирано оцеляване-
то на синдиката чрез превръщането му от спонтанно движе-
ние на учителите за демократични права и промени в добре 
организирана и структурирана организация.

 

Учителският синдикат 
към КТ „Подкрепа“ 

в периода 1994 – 1997 г.

Времето на романтичните илюзии 
за бързо изграждане на демократични 
политически и обществени организации 
в посттоталитарна България отшумя-

ваха.  Постепенно се формираше убежде-
нието, че истинския синдикализъм изисква 

професионална подготовка и ежедневно от-
стояване интересите на работещите в образование-

то. Учителите като част от най-масовата българска 
ителигенция, след годините на начален ентусиазъм за 
демократични промени, бързо се разочароваха. В най-го-
лемите български градове, където масово учителите се 
включиха в УС към КТ „Подкрепа“ до 1992 г., през втората 
половина на 1993 г. започнаха да се оттеглят. Най-осезаемо 
това се усети в столицата – от 6000 члена през 1992 г., 
столична организация едва наброяваше 1000 члена в нача-
лото на 1994г. На учителите им омръзнаха политическите 
лозунги и декларации на голяма част от синдикалните лидери. 
Те искаха  реално увеличаване на техните доходи и издигане 
статута на българския учител. 

Конференцията от май 1994 г. доведе до значителни про-
мени в националното ръководство на синдиката. Започна сис-
темна работа за връщане на загубеното доверие, обучение на 
синдикалните лидери, задълбочаване на  колективното трудо-
во договаряне на национално и общинско ниво. Акцентът на 
работата се измести към същинската синдикална дейност. 
Подобриха се комуникациите и взаимодействието с другите 
учителски синдикати. Започна издаването на синдикален вест-
ник „Слово“ и се задълбочиха международните контакти. По-
зицията и инициативите на синдиката редовно се излагаха на 
пресконференции. Работата с медиите беше интензивна. Резул-
татите не закъсняха. Още през 1994г. сключихме нов отраслов 
колективен договор, който увеличаваше значително придобив-
ките не само за учителите, но и за синдикалните членове. 
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– Участие в Международни конференции, 
симпозиуми и образователни форуми.

• Стартира провеждането на ежегоден 
конкурс „Стоян Михайловски“ за учител на 
годината в различни категории. 

• На 17.05.2013г. бе открит мемориа-
лен знак за достойнството и авторитета 
на българския учител и в памет на най-го-
лямата учителска стачка през 2007 година       

• Участие в проекти към EIF
• На 14.02.2013г. се подписа Анекс към КТД 

от 28.06.2012г., с който беше извоювано 8% увели-
чение на учителските заплати;

• На 26.06.2014г. беше подписан нов КТД с договоре-
ни  8 /осем/ брутни работни заплати при пенсионеране 
на нашите членове и допускане на уволнение само след 
съгласие от Синдикат и за редовите членове. 

• Независимо от сложната политическа обстановка и 
честата смяна на правителства, респ. министри на обра-
зованието, извоювани бяха редица промени в нормативната 
уредба /намаление на годишни нормативи, седмично разписа-
ние, увеличение на минимални работни заплати за работещи-
те в системата на образованието/; 

• Активно участие в изработването на стратегии за 
развитие на образованието до 2020 година.

На VІІІ Национална конференция бе из-
брано ново ръководство, което продължи 
политиката на организацията да от-
стоява интересите на своите членове, 
работещи в системата на образова-
нието.

• През своя четиригодишен ман-
дат  новото Национално ръководство 
прие като основна стратегическа цел 

консолидирането на членската маса чрез 
преки контакти с всички членове от ре-

гионите в страната. Проведоха се:
– Приемни;

– Кръгли маси;
– Дискусионни форуми;
– Обучения.
• Засили се медийната политика и изява в национални 

и регионални масмедии.
• Създаден беше нов сайт с актуална информация за 

дейността на Синдиката;
• Разшири се международната дейност чрез:
– Подписани меморандуми със синдикални организации в 

Кипър, Македония, Полша, Египет и Турция. 
– Международен обмен на учители в Кипър, Македония, 

Полша, Египет, Турция и Малта.
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Синдикално обучение  

В своя професионален и житейски 
път, човек трябва винаги да се учи, 
да повишава своите знания, умения и 
компетентности. За да бъде  синдикат 
образование силен,  неговите  членове 

трябва да бъдат отлично подготвени и 
успешно да защитават интересите, от-

стояват позициите и се борят за успехите 
на синдиката. За всичко това помага синдикално-

то обучение което започна през далечната 1995 година 
и за всичките тези години не е спирало своята дейност, 
като винаги е доразвивало и обогатявало възможностите  
и темите на обучение.

Поради своята важност за СО към КТ „Подкрепа“ обу-
чението е заложено в  Устава на синдиката, чл. 5 ал. 5 /осъ-
ществява и провежда семинари за обучението на членовете 
си/.

На VIII-ма Национална конференция,  Синдикат Образо-
вание към КТ „ПОДКРЕПА“  прие ПРОГРАМА  И СТРАТЕ-
ГИЯ за периода 2011г. – 2015г., като една от целите е обуче-
ние, образование, квалификация и подготовка на синдикалните 
кадри. Също така се прие и РЕЗОЛЮЦИЯ №6 за синдикално 
обучение, което да даде възможност нашите синдикални чле-
нове и лидери да бъдат компетентни и информирани, за да 
реализират основните цели на синдиката.

Стратегическа цел на синдикалното обучение :
Чрез провеждане на синдикално  обучение Синдикат „Обра-

зование“ да реализира стратегическата си програма в следните 
аспекти:  

1. Подобряване на комуникациите и организационния живот 
в синдиката и социалните партньори /в страната и извън 
страната/.

2. Привличане на нови членове.
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3. Повишаване на синдикалната компе-
тентност на членовете и синдикалните 
лидери.

За изпълнение на тези цели Синдикат 
образование към КТ „Подкрепа“ създаде 
Сдружение „Образование без граници БГ-
2012“.

С писмо №9105-27/22.01.2013г. на МОН, 
сдружение „Образование без граници – БГ2012“ 

организира провеждането  на квалификация на 
педагогическите специалисти и обучения на синдикал-

ни членове по 17 теми.
С решение на национален синдикален съвет от м. 

Март 2012г. и приетата програма за синдикално обучение, 
за периода  април 2012г. до  ноември 2014г. са проведени 76  
синдикални обучения  на 1618 синдикални членове в всички-
те регионални синдикати. На всеки преминал синдикалното 
обучение е даден сертификат от Сдружение „Образование 
без граници БГ-2012“.

Обученията се осъществяват от следния екип: 
                      
Координатор:
Георги Шошев
 
Експерти:
1. Владимир Стойчев                                              
2. Дима Георгиева
3. Фани Цветкова
4. Костадинка Маркова
5. Елена Налбантова
6. Татяна Алексиева 

Символи на 
Синдикат „Образование“

1. Лого                                                                          
 
По идея на МАРГАРИТА ДЕНКОВА  

2. Химн на синдикат „Образование“ 
към КТ „Подкрепа“ 

текст: Борислав Мирчев
музика: Илия Ангелов

Поискай свободата – тя е твоя!
Поискай и бори се в този свят.
Духът намира истината своя 
във нашия свободен синдикат.

Подкрепа, солидарност и защита
открий в учителския синдикат
една любов, наречена „Подкрепа“ –
човекът – тук при нас е уникат.

Припев: 
Това сме ние!
Зад нас са милиони – 
стихия като пролетна река.
Това сме ние – 
млади и свободни.
„Подкрепа“ – ти си в нашите сърца.

Приятелство, подкрепа и сплотеност,
доверие, опора, диалог.
Едно семейство – истина и вярност,
надежда за България и род. 
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