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Равносметката на СБУ за 2020 г. 

 

Изпратихме безпрецедентната за целия свят 2020 година. Тя 

изпита нашето здраве, дух и устойчивост като личности, като 

синдикалисти и граждани. Изпита и професионализма на учителите.  

Въпреки огромните предизвикателства Синдикатът на 

българските учители запази водещата си роля във формирането на 

градивни политики за образованието и в новите условия на ковид 

пандемията. Можем да погледнем назад хронологично и да се гордеем с 

постигнатото: 

 

√ В първите дни на януари 2020 г. Изпълнителният комитет (ИК) на 

СБУ разпространи становище и инициира обществена подписка по повод 

Въвеждането на задължителна предучилищна подготовка на децата от 

четиригодишна възраст в детските градини, която беше широко и масово 

подкрепена в цялата страна. 

√ В края на януари 2020 г. СБУ проведе 30-то национално семинарно 

обучение по съставянето и приемането на бюджета в системата на 

предучилищното и училищното образование у нас. В националния форум, 

който се проведе в град Банкя и бе открит от д.ик.н. Янка Такева, 

председател на СБУ, и Красимир Вълчев, министър на образованието и 

науката, се включиха близо 200 участници от цялата страна. Сред тях бяха 

членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, областните координатори на 
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Синдиката, заместник-кметове на общини, началници на регионални 

управления на образованието, директори на дирекции и финансови 

експерти от Министерството на образованието и науката (МОН) и от 

общинските администрации, директори на водещи образователни 

институции от различни региони на страната, и др. 

√ В началото на февруари 2020 г. СБУ защити позицията си относно 

задължителната предучилищна подготовка на децата от четиригодишна 

възраст в детските градини по време на обществената дискусия на тема: 

„Възможности и предизвикателства при въвеждане на задължително 

предучилищно образование за четиригодишните деца“, организирана от 

омбудсмана на Република България доц. д-р Диана Ковачева. По време на 

дебатите Синдикатът на българските учители бе представляван от зам.-

председателя Красимир Попов. 

√ От 12 до 14 февруари 2020 г. председателят на СБУ д.ик.н. Янка 

Такева взе участие в Седмата национална среща на общинските експерти 

по образование, организирана от НСОРБ и провела се в град Пловдив. 

Дискусионното събитие, преминало с участието на министъра на 

образованието и науката Красимир Вълчев, събра над 150 експерти, 

председатели и членове на комисиите по образование в общинските 

администрации, представители на второстепенните разпоредители с 

общинския бюджет в образованието, заместник-кметове с ресор 

„Образование“ и др. Целта на форума бе да постави на фокус теми, 

свързани с ангажиментите и отговорността на държавата, общините и 

училището за качествено образование, с перспективите за развитието на 

професионалното образование, както и актуални проблеми за обхвата на 

децата в предучилищно образование и да очертае мерки за провеждането 

на интегрирана политика за образование и личностно и професионално 

развитие на младите хора в България.  

√ На 14 февруари 2020 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на 

Синдиката на българските учители, посети Националния център за 

повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към МОН 

в гр. Банкя, където заедно със зам.-министъра на образованието и науката 

– инж. Таня Михайлова, и директора на НЦПКПС – Димитър Асенов, 

връчиха удостоверенията на първата група директори на училища от 

страната, които са преминали обучение на тема: „Ролята на директора при 

прилагането на компетентностния подход в образователния процес за 

постигане на ключовите компетентности от целия училищен екип“ с 

лектори проф. д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова, проф. д.ф.н. Пламен 

Макариев и доц. д-р Антоний Гълъбов. 

За периода февруари – декември 2020 г., квалификация, осигурена от 

СБУ и Националния център за повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти, преминаха над 600 ръководители на 

образователни институции от цялата страна. 
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√ Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските 

учители, бе отличена със Златния почетен юбилеен знак „30 години КНСБ“ 

на тържественото честване на Конфедерацията на независимите синдикати 
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в България, което се състоя на 17 февруари 2020 г. в Националния дворец 

на културата в София.  

√ През февруари 2020 г. в областните градове Ловеч, Сливен, 

Пловдив и Габрово се проведоха регионални представяния на добрите 

практики в дейността на групите по православно християнство, работещи 

на територията на областта през учебната 2019/2020 г. Конференциите по 

места бяха етап от подготовката за провеждане на Национална 

конференция „Хуманизъм и вяра“, която е резултат от съвместната 

дейност на МОН, СБУ и Българската православна църква за обучение на 

деца и ученици в извънкласни дейности по православно християнство. 

√ На 2 март 2020 г., д.ик.н. Янка Такева, председател на Комисията 

за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД), на 

Сдружение „Обществен женски парламент – 21. век“ (ОЖП) и на 

Синдиката на българските учители към Конфедерацията на независимите 

синдикати в България (КНСБ), проведе тържествена конференция с 

членовете на КРСЖД и ОЖП, посветена на две бележити дати: 3 март – 

национален празник на Република България, и на 8 март – Международен 

ден на жената. Форумът бе фокусиран върху изключително важните теми 

за мира, равнопоставеността между мъжете и жените, приобщаването на 

жените във всички сфери на обществения, политическия и социално-

икономическия живот. 

√ В периода 8 – 10 март 2020 г., бе обявена пандемия от вируса 

COVID-19. Като извънредна мярка в тази връзка по-голямата част от 

държавите по света взеха решение за повсеместно физическо затваряне 

на институциите за образование и обучение, като същевременно бързо 

намериха алтернативни варианти и подкрепа за дистанционното обучение 

и преподаване. Така се случи и у нас с активната намеса на Синдиката на 

българските учители. Още в първия ден на извънредното положение 

д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, мобилизира целия потенциал и 

експертен ресурс на Синдиката, за да покаже той отново този градивен 

ход по време на изпитание. Ето я хронологията: 

√ СБУ призова за единност в образователната система. Всички 

политики и решения за образованието по време на пандемията от COVID-

19 се обсъждаха обстойно онлайн от социалните партньори. 

√ По идея на СБУ и с подкрепата на министър-председателя Бойко 

Борисов два телевизионни канала на националната телевизия – БНТ2 и 

БНТ4, започнаха да излъчват уроци за учениците от 1. до 4. клас и 5. – 7. 

клас.  

√ От първия ден на въвеждането на дистанционното обучение СБУ 

следеше чрез структурите си цялостно процеса в страната. Отчиташе всяко 

затруднение и пропуск. Направи изследване за потенциала и ресурса за 

въвеждането на дистанционното обучение. За деца без крайни електронни 
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устройства МОН потърси и намери възможности за осигуряване на такива 

чрез дарения. 

√ СБУ подкрепи идеята на МОН за включване на медиаторите в 

процеса на обучение на деца от ромски семейства, рискови семейства и 

отдалечени малки селища. 

√ През цялото време СБУ представяше добри практики на учители в 

цялата страна за провеждане на дистанционни форми на обучение на 

страниците на вестник „Учителско дело“ и на сайта на СБУ. 

√ СБУ потърси опита на кметове, на зам.-кметове, на началници на 

дирекции „Образование“, началници на РУО, директори на училища и 

детски градини – какво предприемат по отношение на осигуряване на 

безопасна среда в училищата и детските градини, как се грижат за 

учителите и непедагогическия персонал и го сподели на страниците на 

вестник „Учителско дело“. 

√ СБУ инициира проучване сред родителите за провеждането на 

дистанционното обучение в страната. Резултатите от него дават висока 

оценка за труда на учителите по време на пандемията и засилен 

ангажимент и съпричастност от страна на родителите към институцията 

училище. 

√ На сайта си и във вестник „Учителско дело“ СБУ публикуваше 

актуална и точна информация за мерките и действията по време на 

извънредното положение, предприети от правителството и Националния 

оперативен щаб, промените в законодателството, заповеди на министъра 

на здравеопазването, заповеди на министъра на образованието и науката, 

насоки на МОН за ефективно осигуряване и осъществяване на 

дистанционната форма на обучение в българските училища, указания и др. 

√ На сайта си и във вестник „Учителско дело“ СБУ предоставяше 

своевременно полезна информация с телефони за услуги и сигнали, 

свързана с пандемията, с осигуряването на необходимите предпазни 

средства.  

√ По идея на СБУ бе разкрита специална телефонна линия от МОН –

телефон е-образование за въпроси и предложения, свързани с учебния 

процес.  

√ По инициатива на СБУ бе проведена среща между МОН и 

Националното сдружение на общините в Република България за изготвяне 

на съвместно указание относно организацията на дейностите в детските 

градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в периода на 

извънредно положение. 

√ Многобройни бяха интервютата в медиите на д.ик.н. Янка Такева, 

председател на СБУ, по повод дистанционното обучение след въведеното 

извънредно положение.  
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√ По време на провежданите дистанционни заседания на Отрасловия 

съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и 

училищното образование СБУ отстоя: 

- по време на дистанционното обучение да се изплащат всички 

трудови възнаграждения на педагогическите специалисти в съответствие 

със заповедта на министъра на образованието и науката и реалните 

ангажименти в дейностите; 

- възможности за ангажираност на непедагогическия персонал в 

училище и педагогическия и непедагогическия в детските градини; 

- облекчен вариант на отчетност при заетост на учители по 

електронен начин, вписване на часовете в електронен дневник. – Още на 

първото заседание взе тези важни решения. 

√ СБУ подкрепи МОН по повод инициативата за широкомащабни 

онлайн чествания на Майските дни на просвещението, духовността и 

културата, с които чрез РУО на МОН в цялата страна тържествено бяха 

отбелязани 5 паметни дати през месец май: 

- 1 май – Ден на труда и на международната работническа 

солидарност; 

- 6 май – Ден на храбростта и родолюбието; 

- 9 май – Ден на Европа и Ден на победата над нацисткия режим; 

- 11 май – Денят, в който Българската православна църква почита 

паметта и делата на св. равноапостолни Методий и Кирил; 

- 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската 

писменост. 

А също и множество патронни празници на училища. 

Така българските образователни институции и по време на пандемия 

показаха, че остават верни на своето достойно призвание да възпитават в 

ценности, родолюбие и духовност поколенията на България. 

√ СБУ се намеси уместно и за създаването на най-добрата 

организация от училищата в условията на пандемията, за да достигнат 

безопасно до родителите на децата доставките по схемите „Училищно 

мляко“ и „Училищен плод“. 

√ СБУ се включи в кампанията на КНСБ „Не си сам“ със средства в 

подкрепа на работещите синдикални членове, засегнати от 

разпространението на COVID-19. 

√ СБУ проследи одобряването на средствата за реализирането на 21 

национални програми за развитието на образованието за 2020 г., което се 

случи на заседание на Министерски съвет в условията на пандемия в края 

на месец април. 

√ Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева участва в международна 

видеоконференция „Училището днес. Какво ще бъде след пандемията?“, 

организирана от Профсъюза на работниците в общественото образование и 

науката на Руската федерация, по време на която представи българския 
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опит на активна съвместна дейност с МОН за преодоляване на трудностите 

в обучението в условията на пандемия на деца от ромски семейства, 

рискови семейства и отдалечени малки селища. 

√ Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева участва в Заседание на 

работната група на Европейския секторен социален диалог в 

образованието относно въздействието на COVID-19 върху устойчивите 

образователни системи в Европа. 

√ Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева участва в три 

уебсеминара, организирани от Интернационала на образованието по 

следните теми: 

- Училищно ръководство: „Осигуряване на безопасни и здрави 

училища за всички“; 

- „Спиране на насилието, основано на пол, в разгара на 

пандемията“; 

- „Подновяване на синдикатите и дигитален активизъм“. 

√ Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе участие и в 

уебсеминар, организиран от Европейския синдикален комитет на 

образованието, на тема: „Твой ред е! Учители за подновяване на 

синдикатите!“. 

√ По настояване на СБУ с Анекс към Колективния трудов договор за 

системата на предучилищното и училищното образование бяха 

обезпечени: 

- За учебната 2019/2020 г. на лицата, определени за квестори и 

учители консултанти на националното външно оценяване в края на VII 

клас, на държавните зрелостни изпити, на държавните изпити за 

придобиване на професионална квалификация, а също и на членове на 

комисия за провеждане на държавните зрелостни изпити в училището, 

включително и на непедагогическия персонал, както и на директорите на 

училища, в които се провеждат НВО и/или ДЗИ, се заплаща сумата от 80 

лева на човек за изпитния ден при реално изпълнение на задълженията. 

- Във връзка с последиците от обявеното извънредно положение с 

решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г. и ДВ, бр. 33 от 

07.04.2020 г.), на основание чл. 156а от Кодекса на труда, размерът на 

основния платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда за 

членове на синдикалните организации от непедагогическия персонал в 

детските градини и училища да бъде увеличен за 2020 г. с 20 работни дни 

над договорения по чл. 42, т. 1 от КТД. 

- След приключване на учебното време в училищата през учебната 

2019/2020 г. работният ден на педагогическите специалисти ще се отчита, 

като в рамките на работното време те ще осъществят поне два 

астрономически часа работа, свързана с обща подкрепа по чл. 178, ал. 1, т. 

2, т. 4, т. 5 и т. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование. 
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√ Голяма част от мерките за безопасност, при които отвориха 

детските градини в страната от 22 май 2020 г., бяха съгласувани със СБУ. 

Декларацията, чрез която родителите потвърждават информираност и 

споделена отговорност в ситуацията на извънредна епидемична обстановка 

беше въведена по предложение на СБУ. 

√ В тези дни СБУ успя да преподпише и споразумението със 

„Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс“ ЕАД 

с грижа за своите членове и техните семейства, с възможности за 

рехабилитация в базите и филиалите на комплекса с преференции.  

√ ОбКС на СБУ – Стара Загора, гласува и направи дарение за борба 

срещу коронавируса. Примерът му бе последван и от други. 

- Много от активистите и членовете на СБУ бяха доброволци в 

кризисните щабове по места по време на кризата с COVID-19 или 

организираха добротворчески инициативи. 

√ Интересни, стойностни интервюта за вестник „Учителско дело“ за 

случващото се в дните на извънредна епидемична обстановка дадоха: 

Мария Габриел – комисар в Европейската комисия с ресор „Иновации, 

научни изследвания, култура, образование и младеж“, Красимир Вълчев – 

министър на образованието и науката, Милена Дамянова – председател на 

Комисията по образованието и науката към 44. НС, Деница Сачева – 

министър на труда и социалната политика, д-р Елеонора Лилова – 

председател на ДАЗД, инж. Таня Михайлова – зам.-министър на 

образованието и науката, Карина Ангелиева – зам.-министър на 

образованието и науката, д-р инж. Пламен Димитров – президент на 

КНСБ. 

√ Чрез вестник „Учителско дело“ и сайта си СБУ информираше 

какво се случва с образованието в Европа и по света, с данни на ЮНЕСКО, 

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) на 

ЕК, Фондация „Световен образователен форум България“ и ESHA, и др. 

√ В изданието на СБУ – вестник „Учителско дело“, бяха представени 

посланията на Дейвид Едуардс – генерален секретар на Интернационала на 

образованието, и Сюзън Флокен – европейски директор на Европейския 

синдикален комитет по образование. Също и: 

- Националната електронна библиотека на учителите, създадена от 

МОН; 

- Рамката за безопасно отваряне на училищата на Организацията на 

обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО, Детския 

фонд на ООН – УНИЦЕФ, Световната банка, Световната продоволствена 

програма. 

√ СБУ бе в основата на подписването на нов КТД за системата на 

училищното и предучилищното образование със срок на действие до края 

на ноември 2020 г. 
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По предложение на СБУ на 8 юни 2020 г. бе подписан нов КТД за системата  

на предучилищното и училищното образование  

 

√ Експертите на СБУ в периода от 14 март 2020 г. до 28 юни 2020 г. 

са провели консултации и са отговорили писмено на над 1200 запитвания. 

√ В Деня на българската просвета и култура и на славянската 

писменост – 24 май, въпреки липсата на официално честване поради 

извънредната епидемична ситуация, д.ик.н. Янка Такева, председател на 

Синдиката на българските учители, тържествено поднесе красив венец от 

името на СБУ на паметника на св. св. Кирил и Методий пред 

Националната библиотека, чийто патрон са светите братя. Г-жа Такева 

изрази почитта на съвременните просветители към българските 

първоучители, „дали на вси славяни книги да четат“. Тя получи десетки 

поздравления от учители, представители на академичните среди, на 

неправителствени организации, от граждани, дошли да се поклонят пред 

величието на св. св. Кирил и Методий и на българската азбука, да изразят 

преклонение към празника на словото, на българската просвета и култура.  

√ През месеците юли и август на 2020 г. СБУ проведе Деветото 

издание на изключително успешната си през годините Постоянна академия 

за науки и иновации в образованието (ПАНИО). Академията събра в 10 

групи повече от 350 учители, директори на образователни институции от 

цялата страна, включително и началниците на регионалните управления на 

образованието към МОН. Основните лектори на Академията бяха: проф. 

д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова от ПУ „Паисий Хилендарски“, доц. д-р 

Надежда Калоянова от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. 

Бургас, и г-жа Ирена Соколова, специалист в областта на социалната 

психология, психотерапията и психодрамата.  

През годините над 2700 синдикални лидери, учители и директори, 

експерти от регионалните управления по образование от цялата страна са 

преминали през Постоянната академия за науки и иновации в 
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образованието, изградена от СБУ, и приносът й за съвременния облик на 

образованието е огромен. 

На 15 август 2020 г. бе закрито Деветото издание на изключително  

успешната през годините Постоянна академия за науки и иновации  

в образованието (ПАНИО) на СБУ  

 

√ На 17 август 2020 г. бе подписан Колективен трудов договор за 

системата на предучилищното и училищното образование (ДО1-

197/17.08.2020 г.). Той влезе в сила от 26.11.2020 г. и е валиден за две 

години. В условията на пандемия от COVID-19 и последвалата трудна 

обстановка не само в страната, но и в световен мащаб, Синдикатът на 

българските учители не само успя да запази постигнатото с предходните 

колективни трудови договори, но и да надгради договореностите. В 

настоящия КТД се договориха редица клаузи, които дават сигурност и 

стабилност на работещите в системата на предучилищното и училищното 

образование в новата икономическа и социална обстановка, наложена от 

кризата с COVID-19. 

√ В края на август 2020 г. СБУ проведе емблематичното си 

вдъхновяващо събитие, посветено на дейностите по интереси в системата 

на предучилищното и училищното образование. Тази година форумът бе 
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на екологична тема и специално посветен на 30-годишния юбилей от 

учредяването на Синдиката. Д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, 

Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, д-р инж. Пламен 

Димитров – президент на КНСБ, връчиха на тържествена церемония 

наградите на отличените в Седмия международен конкурс „Извънкласните 

и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво 

качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и 

учениците“, организиран от Синдиката на българските учители под 

патронажа на Министерството на образованието и науката. От 26 до 31 

август 2020 г., при стриктно спазване на всички наложени от 

Министерство на здравеопазването противоепидемични изисквания във 

връзка с разпространението на COVID-19, в Санаторно-оздравителния 

комплекс „Камчия“ СБУ за седма поредна година проведе емблематичния 

си форум-семинар, посветен на дейностите по интереси в системата на 

предучилищното и училищното образование. Събитието традиционно се 

състоя под патронажа на Красимир Вълчев – министър на образованието и 

науката, с подкрепата на МОН, Фондация „Устойчиво развитие за 

България“ и СОК „Камчия“. 

Семинарът е заключителна част от едноименния конкурс, 

организиран по идея на СБУ, който тази година бе на изключително 
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актуалната тема: „Екологичното образование и възпитание в 

образователните институции за формиране на гражданска отговорност и 

социална ангажираност у децата и учениците“. 

Във форума участваха над 250 учители и специалисти, работещи в 

сферата на извънкласната дейност от детската градина до дванадесети 

клас, от центровете за подкрепа на личностното развитие, директори и др. 

Те имаха възможността да обобщят и мултиплицират добрия 

педагогически опит, да изразят лична позиция и да предложат авторски 

решения на поставените проблеми във връзка с един от най-важните 

световни проблеми на нашето време – промените в климата и устойчивото 

развитие, както и възпитанието на младото поколение в ценностите на 

екологичната отговорност и социална ангажираност.  

Номинираните на призови места в отделните категории на конкурса 

представиха публично своите разработки. Журито, което тази година 

оцени участниците в конкурса, бе в състав: председател: проф. д-р Нели 

Бояджиева – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, и членове: 

Величка Николова – директор на 144. СУ „Народни будители“, гр. София, 

Таня Леонидова – дългогодишен редактор във в. „Учителско дело“, и част 

от организационния екип на конкурса в предишните му шест издания. 

Участниците в семинара дискутираха активно политиките на СБУ и 

МОН в подкрепа на eкологичното образование и възпитание в 

образователните институции, участваха в творчески работилници.  
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√ От 1 до 6 септември 2020 г, в к.к. Албена СБУ проведе 

Шестнадесетата учителска спартакиада. Тя премина под патронажа на 

Бойко Борисов – министър-председател на Република България, д.ик.н. 

Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, д-р инж. 

Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите 

синдикати в България (КНСБ), и Сюзан Флокен – европейски директор на 

Европейския синдикален комитет по образование. Традиционно 

организирана в партньорство с Българската работническа федерация (БРФ) 

„Спорт и здраве“ към КНСБ с председател Десислава Ягодин, а през 

последните години и с подкрепата на Министерството на младежта и 

спорта, Спартакиадата даде възможност на близо 350 учители от 19 

общини от цялата страна да се състезават в единадесет спортни 

дисциплини: тенис на маса, плажен волейбол, стрийтбол, шахмат, дартс, 

мини футбол, бридж, плуване, народна топка, петанк и теглене на въже.  

 √ Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските 

учители, заедно с проф. д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова, проф. д-р Галин 

Цоков, преподаватели в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

разработиха „Модели за обучение от разстояние в електронна среда в 

българската образователна система и организация на работата в 

образователната институция в условия на епидемична обстановка“, които 

послужиха като стабилна основа за образованието у нас и в други 

европейски страни при справяне с предизвикателствата на епидемичната 

обстановка. 

√ На 10 и 11 септември 2020 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на 

Синдиката на българските учители, взе участие в двудневния обучителен 

семинар за директори и експерти от образователни институции на тема: 

„Модели за обучение от разстояние в електронна среда в българската 
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образователна система и организация на работата в образователната 

институция в условия на епидемична обстановка“, който бе организиран от 

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) в партньорство с 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, РУО – София-град, със 

Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и 

Сдружение на директорите в системата на средното образование в 

Република България. Двудневното обучение имаше за цел да подпомогне в 

максимална степен ръководителите и експертите на образователни 

институции в страната, така че те да получат необходимата увереност при 

справяне с предизвикателствата на епидемичната обстановка у нас. 

√ По искане на Синдиката на българските учители Министерството 

на образованието и науката разработи проект за изменение и допълнение 

на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална 

квалификация „учител“. Предложените промени са в няколко направления 

и целят осъвременяване и създаване на по-добри условия за повишаване на 

качеството на подготовка на бъдещите учители, което ще даде отражение и 

върху качеството на образователния процес в училищата, детските градини 

и центровете за подкрепа на личностното развитие. 

По предложение на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, в 

МОН, в началото на месец септември 2020 г., започнаха поредица от 

срещи с представителите на висшите училища у нас, подготвящи студенти 

в педагогически специалности за обсъждане на наложителните промени.  

√ На 18 септември 2020 г. председателят на Синдиката на 

българските учители д.ик.н. Янка Такева даде официално начало на 

Националната научнопрактическа конференция на тема: „Педагогическата 

комуникация: вербална и визуална“. Националният форум се проведе на 18 

и 19 септември 2020 г. в гр. София, а негови организатори бяха СБУ, 

Центърът за обучение и квалификация на педагогическите специалисти 

(ЦОКПС) с ръководител проф. д-р Янка Тоцева и Институтът по реторика 

и комуникации (ИРК) с ръководител проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева. 

Конференцията бе третата по рода си, като предходните й две издания бяха 

посветени на темите: „Педагогическа комуникация – минало и настояще“ и 

„Педагогическа комуникация: дигитално и традиционно образование“. 

Националният форум утвърди за пореден път значимостта на 

комуникацията в училище като задълбочена психологическа и 

емоционална връзка между участниците в образователно-възпитателния 

процес, а темата бе в съзвучие с началото на учебната 2020 – 2021 година и 

динамиката на обществените процеси. Подчертано бе ползотворното 

сътрудничество между образователни нива – университети, училища, 

детски градини и обучителни центрове, както и традиционната подкрепа 

на МОН. Конференцията изпълни своята мисия по установяване на 

новостите на теоретично и практическо равнище през годината. 
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√ В „Държавен вестник“, бр. 82 от 18 септември 2020 г. бе 

обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за 

предучилищното и училищното образование. С промени в следните 

аспекти: 

- Въвеждане на задължително предучилищно образование от 4-

годишна възраст; 

- Регламентиране на организацията на обучение и подкрепа на 

личностното развитие от разстояние в електронна среда; 

- Подпомагане на заплащането на дължимите от родителите такси за 

ползване на детските градини; 

- Разпореждане с имотите и вещите на закрити училища, детски 

градини и центрове за подкрепа на личностното развитие; 

- Определяне на нови отговорни функции на училищните 

настоятелства и регламентиране на осъществявания контрол върху тяхната 

дейност. 

В закона са намерили място всички актуални теми, по които през 

последните години Синдикатът на българските учители е предлагал 

промени и настоявал за тяхното приемане.  

√ На 2 октомври 2020 г. в гр. София се проведе Национален форум 

„Социален диалог и колективно трудово договаряне в системата на 

предучилищното и училищното образование“, организиран от Синдиката 

на българските учители и Конфедерацията на независимите синдикати в 

България. Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева и президентът на 

КНСБ д-р инж. Пламен Димитров откриха събитието, а специално 

приветствие към участниците отправи министърът на образованието и 

науката Красимир Вълчев.  

Участниците в Националния форум „Социален диалог и колективно 

трудово договаряне в системата на предучилищното и училищното 

образование“ обсъдиха варианти за промени в Кодекса на труда, 

разгледаха казуси във връзка с темата на събитието. Те се обединиха около 

общата теза, че колективното трудово договаряне и социалният диалог са 

неизменна и изключително важна част от развитието на българското 

общество. 

√ На 6 октомври 2020 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на 

Синдиката на българските учители, участва в официалното откриване на 

втория от поредицата обучителни семинари за училищни екипи, 

организиран от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) в 

партньорство с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, РУО – 

София-град, под мотото „Заедно постигаме повече за децата“.  

Второто семинарно обучение беше на тема: „Развитие на позитивна 

училищна култура“ и се проведе в периода 6 – 8 октомври 2020 г. в к.к. 

Боровец с участието на психолози, педагогически съветници и 

ръководители на образователни институции от София и страната. 
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√ През октомври 2020 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на 

Синдиката на българските учители, бе удостоена с връчената за първи път 

голяма награда за цялостен принос „Златен ключ“ за развитие на сектора за 

учене на възрастни, в потвърждение на значимата и отговорна роля и 

подкрепата на Синдиката на българските учители като ефективен партньор 

за развитието на ученето през целия живот в нашата страна. 

√ От 7 до 9 октомври 2020 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на 

Синдиката на българските учители, участва в шестото издание на провелия 

се в гр. Габрово годишен форум „Национални дни за учене на възрастни“ – 

2020, организиран от Министерството на образованието и науката, екипа 

на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската 

програма за учене на възрастни“ с ръководител и национален координатор 

за учене на възрастни Валентина Дейкова, с финансовата подкрепа на 

Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, в партньорство с Областна 

администрация – Габрово, РУО на МОН – Габрово, и с активното 

съдействие на Община Габрово. 

√ На 8 октомври 2020 г. председателят на Синдиката на българските 

учители д.ик.н. Янка Такева откри в Националния музей на образованието 

– гр. Габрово, изложба, посветена на 30-годишнината от учредяването на 

най-голямата и авторитетна учителска организация в страната. Изложбата 
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„30 години Синдикат на българските учители“ е съвместна инициатива на 

екипите на СБУ и Музея. В нея са включени значителен брой материали, 

притежание на Синдиката, и оригинали от фонда на Националния музей на 

образованието. Тя показва дейността и безспорния принос на СБУ в 

защита на интересите на българските учители, в отстояването на техните 

права, в професионалното им израстване и квалификация, значимото 

присъствие на Синдиката при обсъждане, изработване и провеждане на 

реформите в българското образование. 

√ В периода 11 – 13 октомври 2020 г. председателят на Синдиката на 

българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в провелата се в гр. 

Бургас Национална среща „Фалшивите новини пречат на нашите права, 

сигурност и участие“. Срещата се организира по проект „Фактите, моля! 

Борба против фалшивите новини – национални и европейски политики, 

насочени към младежта!“, съфинансиран по програма „Еразъм+“, 

изпълняван от Фондация „Европартньори“, с научен ръководител проф. 

дпн Татяна Дронзина, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ – 

София, и РУО – Бургас. В националната среща взеха участие 52 ученици и 

учители от 12 области от страната. Целите на проекта са активизиране на 

диалога между младите хора и формиращите политики по въпросите на 

борбата с фалшивите новини, които се разпространяват бързо за сметка не 

толкова на техническия, колкото на човешкия фактор. Основният 

приоритет е създаване у младите хора на дигитални и граждански 

компетенции за безопасно използване на интернет, така че той да не 

заплашва сигурността и правата им на хора и граждани, тъй като е 

установено, че младите хора и жителите от по-малките населени места са 

най-податливи на лъжливите новини. 

√ На 12 и 13 октомври 2020 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на 

Синдиката на българските учители, взе участие в Национално съвещание 

на експертите в сферата на професионалното образование, провело се в 

град Русе. 

√ На 15 октомври 2020 г. д.ик.н. Янка Такева – председател на 

Синдиката на българските учители, участва в кръгла маса на тема: 

„Възстановителното правосъдие – алтернатива за превенция на агресията и 

насилието“. Форумът бе организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, Съюза на 

юристите в България (СЮБ), Дирекция „Вероизповедания“ към 

Министерския съвет на Република България (МС) и Сдружение с 

нестопанска цел (СНЦ) „Асоциация за защита на всички права“ и обедини 

усилията на неправителствения сектор и държавните институции в търсене 

на ефективен модел за противодействие на младежката престъпност, в 

частност – снижаване стойностите на агресията и насилието в училищна 

среда, като служи и за превенция.  

√ На 20 октомври 2020 г. д.ик.н. Янка Такева – председател на 

Синдиката на българските учители, взе участие в конференция на тема: 
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„Влиянието на съвременните информационни технологии върху 

когнитивните способности и развитието на децата от 3 до 11 години“. 

Форумът бе организиран от Министерството на образованието и науката в 

партньорство с Института по невробиология към БАН и Социологическа 

агенция „Тренд“.  

Д.ик.н. Янка Такева направи предложение, около което се обединиха 

всички участници във форума. Председателят на СБУ предложи към МОН 

да бъде изградена експертна група, която да разработи актуални 

квалификационни материали и насоки в помощ на учителя за изграждане 

на правилната култура на ползване на дигитални устройства спрямо 

възрастта на децата и учениците, както и политики за работа с родителите 

в тази насока. 

√ През октомври 2020 г. СБУ създаде свой фонд за оказване на 

финансова помощ на членове на Синдиката, заболели от ковид, за които се 

е наложило болнично лечение.  

√ На 23 октомври 2020 г. в гр. Велико Търново се проведе втори 

Национален форум на тема: „Социален диалог и колективно трудово 

договаряне в системата на предучилищното и училищното образование“, 

организиран от Синдиката на българските учители и Конфедерацията на 

независимите синдикати в България. 

√ От 28 до 30 октомври 2020 г., при стриктно спазване на мерките 

във връзка с извънредната епидемична обстановка, в гр. Велинград, с 

участието на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, и 

д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, се проведе V Национална 
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научнопрактическа конференция за добри педагогически практики в 

прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от 

етническите малцинства. По традиция конференцията се организира от 

Министерството на образованието и науката и Синдиката на българските 

учители и е завършващ етап на Националния конкурс за добри 

педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на 

деца и ученици от етническите малцинства, иницииран от МОН и СБУ. В 

тазгодишното пето издание на конкурса със свои разработки се включиха 

над 100 участници от цялата страна. 

По време на конференцията бяха споделени добър опит и 

иновативни, ефективно работещи практики при прилагането на 

образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. 

Дискутирани бяха актуални проблеми и предизвикателства, в контекста на 

сегашната извънредна епидемична обстановка. Очертани бяха перспективи 

и политики за усъвършенстване на приобщаващото образование. 

 √ На светлия празник на 1 ноември 2020 г., в уникалния български 

Ден на народните будители, д.ик.н. Янка Такева, председател на 

Синдиката на българските учители, бе удостоена с Почетна грамота и 

Плакет „70 години УниБИТ“ за изключителни заслуги за развитието и 

утвърждаването на Университета по библиотекознание и информационни 

технологии. Високото отличие й бе връчено от проф. д.н. Ирена Петева, 

ректор на УниБИТ.  

√ На 4 ноември 2020 г. Синдикатът на българските учители в 

партньорство с Фондация „Конрад Аденауер“ реализира национален 
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форум с фокус върху развитието на професионалното образование и 

обучение. Участниците в конференцията се обединиха и изработиха 

заключителен документ на направените препоръки и предложения, който 

да бъде предоставен на институциите, отговорни за планирането, 

управлението и изпълнението на дейностите за развитие на 

професионалното образование и обучение у нас.  

√ На 10 ноември 2020 г., по инициатива на Синдиката на българските 

учители, в Централата на СБУ, при стриктно спазване на всички 

противоепидемични мерки, се проведе дискусия на тема: 

„Междуучилищна подкрепа за приобщаващо образование“. Във форума 

участваха д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, проф. д.п.н. Дора 

Левтерова-Гаджалова, проф. д-р Галин Цоков, преподаватели в 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, директори на столични 

детски градини и училища, учители, училищни психолози и педагогически 

съветници. Целта на събитието бе да се обсъдят теми и стратегии, които да 

подпомагат приобщаващото образование в новите условия, свързани с 

пандемията и дистанционното обучение от разстояние.  

√ На 12 ноември 2020 г. СБУ инициира и проведе Национална кръгла 

маса на тема „Преподаване в STEM – ролята на учителите за формиране на 

млади таланти“. Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева и доц. д-р 

Елисавета Гурова, директор „Административни дейности“ на УНИТе, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, откриха дискусионния 

форум и предоставиха възможност на Наталия Михалевска, директор на 

Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в 
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МОН, и зам.-ръководител на Национална програма „Изграждане на 

училищна STEM среда“, и проф. Огнян Наков, декан на Факултет 

„Компютърни системи и технологии“, Технически университет – София, и 

ръководител на Национална програма „Изграждане на училищна STEM 

среда“ да запознаят участниците с реалните позитиви на програмата, която 

позволява на младите хора да придобият необходимите знания и умения, за 

да се реализират успешно в професиите на бъдещето, а на педагогическите 

специалисти да проявят своята креативност и стремеж към иновации и 

напредък. 

√ В първите дни на декември 2020 г. д.ик.н. Янка Такева, 

председател на СБУ, бе преизбрана за представител на България в 

Европейския синдикален комитет по образованието (ETUCE). Това стана 

факт по време на отчетно-изборната конференция на Европейския комитет 

на образованието, провела се онлайн на 1 и 2 декември 2020 г., на която 

нейната кандидатура получи 1838 гласа. Преизбирането на д.ик.н. Янка 

Такева, председател на СБУ, в структурите, които представляват и 

обединяват 132 образователни синдиката от всички образователни нива в 

52 държави и повече от 11 милиона работещи в сферата на образованието, 

които формират най-важните образователни и синдикални политики на 

европейско ниво, е поредното високо признание за ролята на СБУ не само 

като стожер на българското учителство, но и като обединител на 

останалите международни синдикати в образованието. Той е красноречиво 

признание за личностните качества на д.ик.н. Янка Такева като 

изключително отдаден и опитен ръководител, който винаги се бори и 

успява да постига още по-добри резултати на национално ниво и има 

сериозен принос към международната синдикална дейност.  

По време на провелия се избор отново бе изтъкнат нейният 

изключителен национален и международен авторитет и имиджът й на 

европейски лидер с принос за изграждането и развитието на политики за 

качествено образование и личностен и професионален просперитет на 

учителите. 

√ На 7 декември 2020 г. бе подписан Анекс към Колективния трудов 

договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-

197 от 17.08.2020 г. с още отстояни от СБУ благоприятни каузи и 

придобивки за работещите в системата на предучилищното и училищното 

образование, членове на подписалите договора страни. 

На ход е новата 2021 год. Силата на СБУ е в единството, 

прозорливостта, професионализма, отдадеността на каузата образование и 

опитът, който Синдикатът е изградил за справяне с кризи. 

Всичко това определя и ще продължи да определя пътя на СБУ и 

занапред през 2021 г.  

Материала подготви Велина АНТОВА 


