
Учителско дело 
 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКОТО  УЧИТЕЛСТВО – ИЗДАНИЕ 
 НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ 

 5 юни 2017 г 

Заедно в бъдещето 
 

На 23 май 2017 г. д.ик.н. Янка Такева, 

председател на Синдиката на българските 

учители, и Александър Бойко, 

председател на Професионалния съюз на 

работниците в образование и науката в 

Беларус, подписаха договор за 

сътрудничество между двата синдиката. 

Продължение на активната и резултатна 

международна дейност на СБУ, 

договорът засвидетелства действената 

целенасоченост на европейските 

синдиката в сферата на просветата за 

повишаване на обмена на добри практики 

и политики за качествено образование и 

за усилване на синдикалната солидарност, 

сила и ефективност. 

Контрактът, който е първи по рода си за 

беларуските колеги, бе бурно аплодиран 

от участниците в пленарното заседание на 

Международния семинар «Профсъюзът и 

младежтание сме заедно. Заедно в 

бъдещето», който се проведе в град 

Минск, столицата на Беларус, на 22 и 23 

май. В него се включиха синдикални 

активисти от сферата на образованието от 

17 страни, сред които  - България, 

Словения, Белгия, Сърбия, Румъния, 

Русия, Грузия, Украина, Албания, 

Турция, Литва, Таджикистан, 

Азербайджан, Казахстан и др. В семинара 

взе участие и Сюзън Флокън, европейски 

директор на Европейския синдикален 

комитет по образование. Всички 

участници определиха договора между 

двата синдиката като важен резултат от 

международното синдикално събитие.  

В продължение на два дни 

синдикалистите от сферата на 

образованието обменяха информация и 

опит в защитата на трудовите, 

социално-икономическите права, както и 



за ангажирането и привличането на 

младите хора към синдикалната дейност. 

Особено интересен за гостите бе 

споделеният опит на домакините в 

работата с младежите, включваща 

подпомагане на младите семейства, мерки 

за стимулиране на младите специалисти, с 

акцент върху развитието на младежкия 

туризъм и спорт, на синдикалното 

движение в системата на образованието. 

Близо 95% от всички студенти във 

висшите училища са синдикални членове, 

които участват в решаването на важни 

въпроси - от социалната подкрепа и 

материалното стимулиране на младите 

специалисти, до реализацията на 

творческите и спортните способности на 

младежите и привличането им в значими 

обществени инициативи. Чуждестранните 

гости с нескрито възхищение разгледаха 

красивия двор и сградата на Ректората на 

Беларуския държавен университет (БДУ), 

който има 20 факултета и образователни 

институти, 5 учреждения за повишаване 

на квалификацията,  4 музея и др. 

На кратка конференция в БДУ 

председателят на Профсъюза Александър 

Бойко представи накратко синдикалните 

политики по отношение на младежта. Той 

говори за Споразумението между 

Министерството на образованието на 

Република Беларус и Беларуския 

професионален съюз - 2016-2019 г., което 

определя социални гаранции по отно-

шение на жилищнобитови условия, 

опазване на здравето и организация на 

младежкия отдих. Владимир Суворов, 

заместник-ректор по възпитателната и 

учебната работа, и Олга Локтева, 

председател на синдикалната организация 

на студентите, запознаха подробно 

присъстващите с дейноетта на 

университета в тези направления. 

Чуждестранните гости посетиха 

Средно училище № 61, в което учат и 

български деца. Там те разгледаха 

изключително добрата 

материално-техническа база и взеха 

участие в обсъждане на различии въпроси 

за социалната подкрепа и материалното 

стимулиране на младите педагози в 

столицата, както и за мотивацията за 

синдикализирането на работещите в 

образовател ните учреждения. 

За профсъюзите на Беларус е от голяма 

важност всеки да има възможност за 

самореализация и това е особено важно за 

младежите, каза Михаил Орда, 

председател на Федерацията на 

профсъюзите в Беларус, по време 

пленарното заседание на участниците в 

семинара, състояло се в тържествената 

зала на националния профсъюзен център 

на Федерацията. Той разказа за грижата 

на държавата  и на Профсоюза за младите 

хора и изтъкна, че те трябва да съзнават, 



че успешността и професионалната им 

реализация зависят предимно от тях 

самите - от стремежа им за саморазвитие, 

постоянно повишаване на 

квалификацията и ученето през целия 

живот. Той подчерта, че само усърдната, 

сериозна, качествена и професионална 

работа води до желаните добри резултати 

и че Профсъюзът се стреми максимално 

да привлече младежите във всички 

равнища на своята работа и младежки 

съвети има във всички отраслови син-

диката. По време на значимото събитие 

д.ик.н. Янка Такева бе единственият 

чуждестранен лидер, когото 

Профсъюзната телевизия покани за 

интервю. Лидерът на СБУ направи и 

кратко изложение по време на семинара 

по актуални въпроси, свързани с 

привличането на младите хора към 

профсъюзите. 

Гостите имаха възможност да видят и 

реални постижения на беларуските си 

колеги. Те разгледаха Профсъюзния дом и 

се запознаха с работата на отделни 

федерации, посетиха единствения в 

страната профсъюзен Международен 

университет „МИТСО" и профсъюзния 

санаториум „Криница", един от мно-гото 

в Беларус. Спазиха традицията за гостите 

на града и положиха цветя пред обелиска 

„Минск - град-герой" в памет на 

загиналите по време на Втората световна 

война и в знак на световната солидарност 

на синдикатите в борбата им за мир. 

Насладиха се и на изкуството на 

беларуската опера, на прекрасната 

природа на страната и на красивия град 

Минск. В края на семинара всички 

участници потвърдиха своята 

заинтересованост към работата с 

младежите и заявиха желанието си за 

по-нататъшно взаимодействие в това 

направление. 

Светла СТРУМИНА

АЛЕКСАНДЪР БОЙКО,  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СЪЮЗ  

НА РАБОТНИЦИТЕ  В 

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В 

БЕЛАРУС:  

Един синдикат 
няма право  

да бъде скромен 
 

- Г-н Бойко, ако се обединят двата 

девиза на ръководения от Вас 

Профсъюз, ще се получи слоган: 

«Заедно в бъдещето - в профсъюзи без 

граници». Вашата интерпретация на 

тези идеи? 

- Мисля, че 

идемте да бъдем 

заедно и за 

профсъюзи без 

граници просто 

летят и се усещат 

във въздуха, ако 

мога образно да 

се изразя, те не са 

измислени от 

мен. Те са 

работещи идеи, 

които се отнасят 

до всички 

синдикалиста и до дружбата между и в 

синдикатите. Такава винаги е била и 

«народната дипломация» индикатите са 

без граници, тъй като хората се привличат 

един към друг, обединяват се, защото се 

нуждаят от подкрепа и солидарност. В 

още по-голяма степен това важи за 

младежта, с която е свързана темата на 

международния ни семинар и която в 

бъдеще ще управлява институциите, 

политическите организации, 

предприятията, учрежденията и отраслите 

в своите страни. Младежите трябва да 

усещат, да знаят, че могат да общуват 



помежду си, да разчитат на взаимна 

синдикална подкрепа. Цялата ни дейност 

е насочена категорично към изграждане 

на приятелски отношения на солидарност 

между хората и синдикатите. Ние сме 

против войната. Във Втората световна, 

която за нас е и Великата отечествена 

война, Република Беларус, според 

съвременните историци, е загубила всеки 

трети свой гражданин. Затова ние сме за 

мира между държавите и народите, за 

дружбата без граници - да бъдем заедно, 

обединени и съвместно, чрез 

сътрудничество, да търсим решения на 

всички проблеми. Този резултат не се 

постига лесно. 

Прекрасно разбираме, че работещата и 

просперираща икономика е в основата на 

по-доброто развитие на цялото общество. 

Наясно сме, че не всичко се решава със 

стачка и тук е ролята на социалното 

партньорство. За да бъде резултатно то, са 

необходими уважение, култура, 

интелигентност. Дълбоко съм убеден, че 

един синдикат няма право да бъде 

скромен. Той трябва да е интелигентен, но 

настойчив. Да бъдем твърди и 

настоятелни, и всичко ще потръгне. 

- В този контекст каково бихте 

казали за сключения със Синдиката на 

българските учители договор за 

сътрудиичество? 

- С д.ик.н. Янка Такева, председател 

на СБУ, която уважавам изключително 

много, се познаваме от години. Отдавна 

искахме да подпишем договорни 

отношения. Успяхме да осъществим това 

по вре- ме на днешния младежки семинар. 

Аз съм много радостен от подписването 

на договора. Смятам, че ще бъдем верни 

на синдикалното си сътрудничество с 

всички синдикати в интерес на 

синдикалните членове. 

 

Интервю на  Светла СТРУМИНА 


