


Със солидарност и 
подкрепа – заедно!

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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д-р Юлиян Петров – Председател на Синдикат 
„Образование“ към КТ „Подкрепа“

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, или 
учителският синдикат празнува своя юбилей!

Изминаха 30 годи-
ни от 2.12.1989 г., но 
сякаш още виждаме 
синия люлеещ се хо-
ризонт и слушаме 
„Времето e наше“ 
и „Аз не съм кому-
нист“, сякаш още са 
ярко силни мечтите 
и вярата, че Бъл-
гария вече ще бъде 
нова и КТ „Подкре-

па“ ще бъде локомотивът на промяната, а Учителският 
синдикат в Конфедерацията ще бъде будител на новото 
общество.

Учителският синдикат „Подкрепа“ изгря в зората на 
прехода и се превърна в сила, която беше стихията на ми-
лиони в борбите за права и възраждане на учителя. През 
онова бурно време сякаш тълпи от хора се изявяваха като 
учители и сякаш пътеката към свободата беше магистра-
ла без ограничения. И сякаш не осъзнавахме колко трудно 
беше да се защити българския учител в една брутална бор-
ба със страха от танковете, страх, който се усеща и до 
днес, три десетилетия след промяната. 

Но синдикатът на учителите в „Подкрепа“ беше тази 

силна и смела организация, приемник на учителите от проф-
съюзите до 1989 година, но не на всички, а само на тези 
учители, които бяха различни, които вярваха, че с органи-
зираната борба можем да създадем гражданско общество 
и че Велика България може да възкръсне като Феникс, чрез 
образование и просвета. И тогава в началото, идеята да се 
изправим срещу всичко несправедливо и подло, беше отвъд 
защитата на професионалните права на бранша.

„Птицата, кацнала на дървото, не се страхува от това, 
че клонът ще се счупи, защото тя разчита на крилата си!“ 
е казал мъдрецът и аз винаги съм вярвал, от времето на 
първата стачка срещу правителството на Луканов, чак и 
до сега, че в нашата „Подкрепа“ членуват тези, които раз-
читат на крилата си. 

През тези десетилетия, ние – учителският профсъюз се 
изградихме като мощна организация и доказахме, че мили-
оните, които са зад нас /за които се пее в нашия химн с 
автор Боби Мирчев/, винаги са ни правили силни и безком-
промисни борци за истински и свободни български учители.

В синдикалната история на учителите подкрепаджии 
няма да забравим: 

• Първият КТД в системата на образованието в 
България, подписан през 1992 г. САМО между Учи-
телски синдикат „Подкрепа“ с председател Дими-
тър Димов и МОН с министър проф. д-р Николай 
Василев;
• Членството в европейския и световен образова-
телен социален диалог от 1992 г.
• Кампанията за „Гражданско образование“ в бъл-
гарското училище, започнала през 1999 г. и незавър-
шена до днес;
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• Решението за безсрочна национална стачка на 
националната конференция, под ръководството на 
председателя Крум Крумов през май 2007 г., довело 
до най-голямата в България стачка, с участието на 
близо 100 000 учители, продължила 44 дена, 
и много, много други...

Днес ние имаме един силен, умен, честен и безкомпро-
мисен синдикат, който милее за по-доброто българско об-
разование, за възраждане на авторитета на учителите, за 
защитата на учителите, за щастливо завършили успешни 
ученици, за родители партниращи добронамерено на обра-
зователните институции и национални институции вслуш-
вайки се в гласа на учителя.

Хенри Форд е казал „Да се съберем заедно е начало. Да ос-
танем заедно е прогрес. Да работим заедно е успех.“ и аз съм 
безкрайно щастлив, че ние останахме 30 години ЗАЕДНО.

Имам честта да честитя на всички рождения ден на 
Синдикат „Образование“ и да изразя надеждата, че СВО-
БОДАТА, която КТ „Подкрепа“ ни даде, ще я пазим, тази 
СВОБОДА ще я градим в училище, тази СВОБОДА няма 
да спрем да я ценим и ТЯ ще ни прави силни.

Нека пребъде нашият СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ и 
БОГ да е с нас!

инж. Димитър Манолов – 
Президент на КТ „Подкрепа“

30 години като 
че ли отлетяха 
като миг. 30 го-
дини на надежди, 
очаквания, разо-
чарования и по-
беди. 30 години, 
в които работи-
хме здраво, за да 
променим света 
и да го направим 
по-добър. Някъде 

успяхме, някъде се провалихме. В живота винаги е така. 
Синдикат „Образование“ беше една от първите профе-

сионални структури на Конфедерация на труда „Подкрепа“. 
Синдикат, който винаги е бил гръбнакът на Организацията 
и е играл водеща роля във всичките ни дейности. 

За съжаление, образованието в България преживява сери-
озна криза, както навсякъде по света, което прави предиз-
викателствата както пред професията, така и пред Син-
диката, много важни и много големи. През всичките тези 
години Синдикат „Образование“ се стараеше да играе клю-
чова роля във всички процеси, които се развиваха в този 
сектор. Това, което предстои, е далеч по-важно и сложно. 
Българското образование днес стана много по-различно. За 
съжаление, прекалено много външни фактори се намесват 
решаващо в неговото формиране. Резултатите от тези 
намеси са твърде далеч от обществените нагласи. Общес-
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твото натовари учителите с прекалено много несвойстве-
ни функции и с прекалено много нереалистични очаквания. 
Това, без съмнение, е резултат от общата социална криза, 
в която хората се опитват да прехвърлят някъде своите 
лични и семейни дефицити. За съжаление, нерядко, това 
място е училището и тези хора са учителите. Както съм 
казвал и друг път, за да променим училището, трябва да 
променим модела, по който то функционира. Образовател-
ната дейност в училищата беше избутана на второ мяс-
то след системата на тяхното финансиране. Това е нещо, 
което непременно трябва да се промени. Но заедно с това, 
непременно трябва да излекуваме и класната стая. Това 
може да стане единствено и само чрез издигането на ав-
торитета на преподавателя, неговата всестранна защита 
и поставянето му на пиедестала, който той заслужава. 

Желая бъдещи успехи на синдикалистите от Синдикат 
„Образование“ в рамките на голямото семейство на Кон-
федерация на труда „Подкрепа“. 

Двама са по-силни от един!

Красимир Вълчев –  
Министър на образованието и науката

Уважаеми г-н Петров,

Поздравявам Ви по 
повод 30-годишнина-
та на Синдикат „Об-
разование“ към КТ 
„Подкрепа“. Вие сте 
партньор на Минис-
терството на обра-
зованието и науката 
и съм Ви признате-
лен за ползотворно-
то сътрудничество 
при реализирането на 
основните политики 
за развитие на обра-
зованието. 

Вярвам, че имаме 
обща кауза – българ-
ският учител да зае-
ма своето достойно 

място в обществото, да се чувства сигурен и да работи 
уверено. Тази подкрепа е не само условие за положителна 
промяна, но и гаранция за успеха на всяка образователна 
система. Убеден съм, че членовете на Синдикат „Образо-
вание“ разчитат на Вас като ръководство на професионал-
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ната организация към КТ „Подкрепа“ и Ви подкрепям в уси-
лията за постигането на важните за съсловието решения. 

Сигурен съм, че в следващите години промяната в обра-
зователната система ще идва в много по-голяма степен 
от енергията, която генерират педагогическите колективи 
и отделните учители. Най-успешните преподаватели ще 
бъдат онези, които се включват в професията с добри ре-
зултати от средното и висшето образование. Онези, кои-
то успяват да вдъхновяват учениците си да четат повече, 
да търсят сами информация и да умеят да я отсяват. 
Затова съм убеден, че все повече е необходимо заедно да 
стимулираме креативността и иновативните практики, 
да съдействаме на всички педагогически специалисти, кои-
то ежедневно полагат изключителни усилия в общата ни 
мисия за по-добро бъдеще на децата. 

Неведнъж съм казвал и съм убеден, че най-важният фак-
тор в образователната система е учителят. Затова и 
занапред ще изпълняваме бюджетния и политическия ан-
гажимент за увеличение на възнагражденията за педагоги-
ческите специалисти. 

Надявам се и в бъдеще да имаме конструктивен парт-
ньор в лицето на Синдикат „Образование“ във важните за 
системата ни предизвикателства и задачи.

Желая Ви здраве и много успехи!

История на Синдиката

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ (Учителски 
синдикат) се създава на учредително събрание, проведено 
на 02.12.1989 г., от малка група ентусиазирани учители от 
София в дома на Николай Колев – 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 Национал-
на конференция на синдиката, която приема Устава му и 
избира Централна координационна комисия.

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

• централният координатор – (председател на Учи-
телския синдикат);
• секретарят на Учителския синдикат;
• говорителят на Учителският синдикат;
• двама централни координатори.

За централен координатор (председател) е избран Дими-
тър Димов, за секретар – Лили Василева и за говорител – 
Теодора Калайджиева. 

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

1992 г. – създадохме Отраслов съвет за тристранно съ-
трудничество към МОН;

1992 г. – бе подписан първият КТД за отрасъл средно об-
разование;
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1997 г. – създаден първият Професионален пенсионен фонд 
у нас /Учителски пенсионен фонд – УПФ/;

1998 г. – Народното събрание прие &35 от Допълнителни-
те разпоредби от ЗНП за получаване на три допълнителни 
плащания в рамките на една работна заплата;

2003 г. – Учителският синдикат се преименува в Синди-
кат „Образование“;

Олег Чулев –
първият председа-
тел на Учителски 
синдикат към КТ 
„Подкрепа“ – 
1989 г. – 1990 г.

2007 г. – инициира, организира и провежда най-голяма-
та учителска стачка в българското синдикално движение, 
продължила 44 дни, с което се извоюва увеличение на РЗ;

Димитър Димов –
Председател на 
Учителски синди-
кат към 
КТ „Подкрепа“ – 
1990 г. – 1994 г.
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Крум Крумов –
Председател на Учителски 
синдикат към КТ „Подкрепа“ – 
1994 г. – 2009 г.

Маргарита Денкова – Председател  
на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“  – 
2009 г. – 2011 г.

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ има за цел 
и предмет на дейност защитата, правата, достойнството 
и професионалните интереси на своите членове. Той рабо-
ти за демократизиране, хуманизиране и деидеологизиране на 
образованието в България чрез демократични промени в за-
конодателството, ръководството и управлението на обра-
зованието.

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“:
• Представлява своите членове пред работодатели-
те, властите и органите на държавата;
• Представлява членовете си пред обществени орга-
низации и институции;
• Отстоява своите искания, становища, позиции 
и др. по професионални, трудово-правни и социални 
проблеми;
• Участва в колективни трудови договаряния, прего-
вори, работни групи и комисии;
• Оказва компетентна юридическа помощ и посред-
ничи в случаи на конфликти и трудови спорове между 
своите членове и работодателите;
• Организира и ръководи протестни акции на члено-
вете си при съществени нарушения на интересите 
на работещите в образованието;
• Инициира промени на нормативни документи в об-
разованието;
• Организира и провежда семинари за обучение на 
членовете си.
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СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ

ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕГИОНАЛЕН СИНДИКАТ 
„ОБРАЗОВАНИЕ“

СИНДИКАТ 
„ОБРАЗОВАНИЕ“

EUROPEAN TRADE 
UNION COMMITTEE FOR 

EDUCATION ETUCE

EUROPEAN TRADE 
UNION ETUC

International Labour 
Organization

ILO

EDUCATION
INTERNATIONAL

EI

КТ „ПОДКРЕПА“

СТРУКТУРА: Създаване на Регионални структури

Асеновград – 22.03.1991 г.
Благоевград – м. 11 1990 г.
Бургас – 1990 г.
Варна – м. 04.1991 г.
Велико Търново – 21.02.1994 г.
Видин – 27.03.1991 г.
Враца – 11.04.1992 г.
Габрово – 16.10.1990 г.
Гоце Делчев – 14.09.1991 г.
Добрич – 07.05.1990 г.
Дупница – 04.11.1991 г.
Димитровград – 05.12.1990 г.
Казанлък – 28.02.1992 г.
Карлово – 24.06.1993 г.
Кърджали – 12.03.1991 г.
Кюстендил – 19.12.1990 г.
Ловеч – 23.04.1991 г.
Лом – 23.03.1992 г.
Монтана – 1993 г.
Пазарджик – 02.03.1991 г.
Перник – 22.01.1992 г.             
Плевен – м.04.1990 г.              
Пловдив – м.04.1990 г.             
Разград – 12.07.1991 г.             
Русе – м. 05.1990 г.                 
Силистра – 26.09.1990 г.                          
Сливен – 16.06.1991 г.              
Смолян – 06.02.1991 г.                 
София – 02.12.1989 г.
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Стара Загора – 23.04.1990 г.
Търговище – 17.10.1990 г.
Хасково – 07.02.1991 г. 
Шумен  – 11.02.1991 г.               
Ямбол – 24.01.1990 г.
София – област – 16.03.2013 г.

На VІІІ Национална конференция бе избрано ново ръко-
водство, което продължи политиката на организацията да 
отстоява интересите на своите членове, работещи в сис-
темата на образованието.

 
► Новото Национално ръководство прие като ос-
новна стратегическа цел консолидирането на член-
ската маса чрез преки контакти с всички членове от 
регионите в страната. Проведоха се:
– Приемни;
– Кръгли маси;
– Дискусионни форуми;
– Обучения.
► Засили се медийната политика и изява в национал-
ни и регионални масмедии.
► Създаден беше нов сайт с актуална информация за 
дейността на Синдиката.
► Разшири се международната дейност чрез:
– Подписани меморандуми със синдикални организа-
ции в Кипър, Македония, Полша, Египет и Турция.  
– Международен обмен на учители в Кипър, Македо-
ния, Полша, Египет, Турция и Малта.
– Участие в Международни конференции, симпозиуми 
и образователни форуми.

► Стартира провеждането на ежегоден конкурс 
„Стоян Михайловски“ за учител на годината в раз-
лични категории.  
► На 17.05.2013 г. бе открит мемориален знак за 
достойнството и авторитета на българския учител 
и в памет на най-голямата учителска стачка през 
2007 година.

► Участие в проекти към EIF.
► Независимо от сложната политическа обстановка 
и честата смяна на правителства, респ. министри 
на образованието, извоювани бяха редица промени в 
нормативната уредба /намаление на годишни норма-
тиви, седмично разписание, увеличение на минимални 
работни заплати за работещите в системата на об-
разованието/.
► Активно участие в изработването на стратегии 
за развитие на образованието до 2020 година.
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Георги Шошев – Заместник председател на 
Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“

Уважаеми братя и сестри, скъпи приятели, съмишленици, 
синдикалисти,

 2019 г. е юбилейна, както за КТ „Подкрепа“, така и за 
Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. На 2 декем-
ври 2019 г. празнуваме 30 години от учредяването ни. 

Присъединих се към това семейство през далечната 
1996 г., когато, едва започнал трудовия си път в ПГИ 
Иван Илиев – Благоевград, синдикатът ме придърпа и аз 
много много не се опъвах. И така вече 23 години, от 
които 18 като председател на РСО Благоевград и 8 зам. 
председател на СО към КТ Подкрепа. 

За всички тези години – много дадох и много получих от 
хората, с които съм работил и продължавам да работя. 

Намерих много приятели, заедно преживяхме много тъж-
ни и щастливи моменти, косите ни се прошариха, пораснах-
ме и помъдряхме. 

И ние трябва да знаем, че всеки тук значи всички и 
всички значи всеки, да вярваме в човека до себе си, защото 
това е синдикатът – вяра, надежда, солидарност и подкре-
па – винаги заедно.

Вярвам, че нашият синдикат е свободният синдикат.
Вярвам, че нашият синдикат е различният синдикат.
Вярвам, че различните мнения водят до правилните ре-

шения.
Вярвам, че добрият човек е и добър синдикалист.
И ТАКА.... 

30 ГОДИНИ – СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“,
30 ГОДИНИ – ДОВЕРИЕ И ЕКИПНОСТ,
30 ГОДИНИ – ПРИЯТЕЛСТВО И ДИАЛОГ
30 ГОДИНИ – ПРИНЦИПНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ 
30 ГОДИНИ – ЖИВОТ С НАДЕЖДИ И ИДЕИ
30 ГОДИНИ – БОЛКИ И РАДОСТИ
30 ГОДИНИ – МАЛКО И МНОГО...

Благодаря на всички, които бяха до мен, сега са до мен и 
ще бъдат до мен. 

Благодаря на семейството ми за подкрепата. 
С поглед към бъдещето – ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ
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Емилия Мирчева – синдикален секретар на 
Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“

Скъпи приятели и колеги,

Всичко в света започва да се случва, когато човек по-
вярва. Повярва в себе си, в партньора си, в колегата си, в 
каузата си, понякога дори в човека, когото не познава. До-
верието често идва от най-неочакваните хора и места, но 
когато е истинско, променя освен събитията и самите нас.

Преди 23 години аз повярвах, че имам силите да проме-
ня нещо и станах синдикален член към „Подкрепа“. Оказа 
се, че не съм единствена, събрахме се много съмишленици, 

промяната не закъсня и аз усетих с пълна сила какво озна-
чава колективен успех, надежда, събуждане на чувството за 
справедливост, ако е било потиснато. Много съдби се про-
мениха пред очите ми, но най-вече се промених аз. Стигнах 
до тук в своя кариерен път само благодарение на доверие-
то на учителите и моята единствена цел е да остана точ-
но такава, каквато бях преди 23 години – решена да се боря, 
решена да променям, решена да говоря и действам, както 
сърцето ми вярва, че е редно. Щастлива съм, че Синдикат 
„Образование“ към КТ „Подкрепа“ ми даде възможност да 
бъда всичко това и да продължавам да вървя по този път 
с хора, с които делим еднакви ценности.

Честит юбилей, колеги и приятели! Заедно тичаме ги-
гантски маратон! След 30 години пресякохме една финална 
лента, но най-интересното тепърва предстои!
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Милена Мавродиева – синдикален секретар на 
Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“

Скъпи приятели, 
колеги – честит ни 
30 годишен юбилей!

Тази година от-
белязваме 30 годи-
ни активна синди-
кална дейност и 
можем с гордост 
да кажем, че през 
този некратък пе-
риод ние се доказа-
хме като надлежни 
партньори, защит-
ници на трудовите 

и професионални права на учителите в България. Нека и 
занапред да продължим уверено по нашия път – обединени 
в мечтата си за по-достоен и справедлив труд и условия!

Искам да споделя, че когато станах синдикален член, 
всички ние бяхме все още плахи, но силно вярвахме в идеи-
те на организацията. Днес, натрупаният съвместен опит 
ни позволява да бъдем решителни и смели и в критична 
светлина да преосмисляме проблемите, и да намираме мак-
симално балансиран и разумен подход при решаването им.

Продължавайте все така колеги, смело напред, защото 
човешкото достойнство е над всичко и, разбира се, ,,ние 
сме млади и свободни‘‘!

Владимир Стойчев – синдикален секретар на 
Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“

Скъпи братя и 
сестри!

Кога изминаха 
30 години…, като 
погледнем назад… 
останаха много ин-
тересни събития и 
непрестанна борба, 
апогеят на която 
бе през онази неза-
бравима величест-
вена есен на 2007 
година, много хуба-
ви спомени, много 
нови приятелства. 

За тези 30 години помъдряхме, остаряхме физически но не и ду-
шевно. Пламъка, който ,,Подкрепа‘‘ разпали в  сърцата ни е жив.

След 30  успешни години, братя и сестри, от Синдикат ,,Об-
разование‘‘ на КТ ,,Подкрепа‘‘, всички ние…. заедно доказваме, че 
синдикализма се отстоява всеки ден, а зад него стоят мотиви-
рани и креативни хора.

Бъдете здрави, поставяйте си високи цели и се радвайте на 
нови успехи!

Пожелавам Ви вдъхновение, мотивация, и да продължаваме да пи-
шем своята незабравима история поне още 30 x 30 години.

…Животът е наш и ние го живеем по наш начин и нищо друго 
няма значение…, пеят в една от най-известните си песни група 
Металика.

Нека и ние да изживеем своя живот по наш начин! 
Бог да  благослови Вас и семействата Ви!

Адв. Владимир Стойчев
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Награди „Стоян Михайловски“

НАГРАДАТА „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“

Наградата „Стоян Михайловски“ е учредена през 2012 г. 
Тя се връчва за особени заслуги в областта на просветното, 
културното и синдикалното дело на изявили се български 
учители членове на Синдикат „Образование“. Наградата се 
присъжда на учители постигнали най-високи резултати в 
областта на образованието и просветното дело, учите-
ли синдикалисти с висок авторитет както между родите-
ли, ученици, така и в обществото. С почетната награда 

„Стоян Михайловски“ учителите от Синдикат „Образова-
ние“ към КТ „Подкрепа“, отдават заслужено уважение не 
само на съвременните български просветители и будители 
на българската нация, но и изразяват почит към името на 
създателя на химна „Върви, народе възродени…“

С връчването на горепосочената награда Синдикат 
„Образование“ се стреми да популяризира сред обществе-
ността високите постижения, талант, професионализъм, 
граждански морал и принос в синдикалното движение на 
българския учител на територията на цялата страна.

Наградата „Стоян Михайловски“ обхваща 8 направления.
Комисия (избира се на НСС) определя „Учител на годи-

ната“ за всяко направление измежду номинираните в него 
кандидати.
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Удостоеният с „Учител на годината“ получава плакет, 
грамота и парична награда.

От 2012 г. до 2019 г. наградата ,,Стоян Михайловски‘‘ са 
получили 56 учители.

СО към КТ,,Подкрепа“ ежегодно обявява конкурс за уче-
ническо творчество и за учители-творци на тема ,,На учи-
теля с любов‘‘, посветен на Деня на славянската писме-
ност и култура.

В конкурса участват учители, членове на СО „Подкрепа“ 
и техни ученици. Творбите на учениците се конкурират в 
три възрастови групи:

I-IV клас – рисунка на тема ,,24 май‘‘
V-VII клас – разказ на тема ,,Обичам те, роден език!‘‘
VIII-XII клас – есе на тема ,,...че и ний сме дали нещо на 

света!‘‘

Учителите-творци участват с есе на тема ,,Мисията 
учител‘‘. 

Традиция за СО е връчването на награда за отлично 
партньорство и социален диалог на представители на раз-
лични институции. 

Наградите на СО се връчват ежегодно тържествено на 
24 май – най-обичаният и светъл празник на словото, ду-
ховността и българската идентичност в присъствието на 
официални и високопоставени гости – президента на КТ 
„Подкрепа“, на министъра на МОН, на зам. министрите на 
МОН, на кмета на София,  на председателя на Държавна 
агенция за закрила на детето, на директори, учители, роди-
тели и ученици.
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СИНДИКАЛНО ОБУЧЕНИЕ И 
КВАЛИФИКАЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
СПЕЦИАЛИСТИ

В своя професионален и житейски път, човек трябва ви-
наги да се учи, да повишава своите знания, умения и компе-
тентности. За да бъде синдикат образование силен, неговите 
членове трябва да бъдат отлично подготвени и успешно да 
защитават интересите, отстояват позициите и се борят за 
успехите на синдиката. За всичко това помага синдикалното 
обучение което започна през далечната 1995 година и за всич-
ките 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“ обучени-
ето е заложено в Устава на синдиката, чл. 5 ал. 5 /осъщест-
вява и провежда семинари за обучението на членовете си/. 

Синдикат Образование към КТ „ПОДКРЕПА“ прие ПРО-
ГРАМА И СТРАТЕГИЯ, като една от целите е обучение, об-
разование, квалификация и подготовка на синдикалните кадри. 
Също така имаме и РЕЗОЛЮЦИЯ за синдикално обучение, 
което да даде възможност нашите синдикални членове и ли-
дери да бъдат компетентни и информирани, за да реализират 
основните цели на синдиката.

 
Стратегическа цел на синдикалното обучение:
  
Чрез провеждане на синдикално обучение и квлификации, 

Синдикат „Образование“ да реализира стратегическата си 
програма в следните аспекти: 

1. Подобряване на комуникациите и организационния 
живот в синдиката и социалните партньори /в стра-
ната и извън страната/.
2. Привличане на нови членове.
3. Повишаване на синдикалната компетентност на 
членовете и синдикалните лидери.

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

Със заповед на Министъра на МОН, Сдружение „Образо-
вание без граници – БГ2012“ е вписано в информационния ре-
гистър на организациите с одобрени програми за повишаване 
квалификацията на педагогическите специалисти, като през 
2016 г. имаме одобрени 23 учебни програми, 2017 г. – 19 учебни 
програми, 2018 г. – 29 учебни програми и през 2019 г. общо 44 
учебни програми за квалификация на педагогическите специали-
сти и обучения на синдикални членове.

През този период са проведени 173 обучения, като всеки 
участник е получил удостоверение за квалификационен кредит.

Обученията се осъществяват от екип от 14 отлично под-
готвени преподаватели и експерти, които със своя професио-
нален опит и качествено обучение допринасят за подобряване 
на компетентността, уменията и знанията на педагогически-
те специалисти. 

 
С цялостната организация за провеждане на квалификации-

те и обучения се занимават Георги Шошев – мениджър обуче-
ния и Марияна Георгиева – експерт обучение и квалификация.




