На 19 и 20.06.2014 г. гр. Сливен бе домакин на ІХ Национална
конференция на Независимия учителски синдикат. Гости на този висок
форум бяха зам.-министър на образованието и науката Мукаддес Налбант,
вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков, Александър Борисовначалник на РИО гр.Сливен, Евгени Беков- член на ревизионната комисия
на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България,
Донка Йорданова – РС на КНСБ Сливен, Емилия Мирчева- секретар на СО
към КТ”Подкрепа”.
Поздравителни адреси Националната конференция на НУС получи
от Президента на КНСБ - Пламен Димитров, от Министъра на МОН проф.
Анелия Клисарова, от Съюза на работодателите в системата на народната
просвета в България, от Сдружението на директорите в системата на
образованието в Република България, от Председателя на СБУ– д. ик. н.
Янка Такева, от Председателя на СО към КТ”Подкрепа” – Юлиян Петров.
Социалните партньори от СО към КТ”Подкрепа” връчиха на
председателя на НУС паметен плакет за последователно положително
социално партньорство .
Деветата национална конференция на Независимия учителски
синдикат бе повод, а и задължение да се направи равносметка на
постигнатото в годините между двата най-висши форума. Отчетният
период беше изпълнен със събития, които се оказаха стратегически
значими в историята на учителския синдикализъм и българското
образование. През отчетния период Независимият учителски синдикат
чества 20-годишния си юбилей – достойно изминат път на мъдрост,
зрялост и утвърждаване през годините. Днес не без гордост делегатите
отчитоха, че НУС е голям и авторитетен отраслов синдикат – десети по
големина в КНСБ. Увеличението е с 11% спрямо числеността на
организацията в началото на отчетния период.
Натрупаният опит и потенциал е достатъчен и
провокира
оперативна дискусия за постигнатото, за това как да се открият поотчетливо резервите във всяка област, да се отстранят недостатъците и да
се даде вярната преценка за бъдещата дейност на НУС, залегнала в
резолюциите, приети на Конференцията.
В Отчетния доклад и в изказванията на гостите и делегатите се
очерта все по–нарастващия авторитет и търсено партньорство с
ръководствата на Независимия учителски синдикат на всички нива в
обществено - политическото пространство у нас.
Градивните политики на Синдиката, консолидирани с приетите и
утвърждаващи се политики на КНСБ, активно се намесват в разрешаването
на възлови проблеми, засягащи широк спектър на обществения,
икономическия и социалния живот.

Анализът на резултатите през отчетния период дава основание за
позитивна оценка на извършеното.
Приоритет на НУС е трудово-правната закрила и помощ на
синдикалните членове и ръководства. В тази връзка Изпълнителният съвет
и Общинските координационни съвети на НУС провеждат обучения на
структурите по трудово-правните и социално осигурителните въпроси,
както и по проблемите на социалното партньорство и колективното
трудово договаряне с разширяване на обучителите и лекторите.
Организацията на тази дейност повишава компетенциите по водене на
социалния диалог.
Отбелязан бе и фактът, че благодарение на усилията на НУС от
17.07.1992 г. до момента в системата на средното образование е наложена
традиция при сключването на отраслови колективни трудови договори и
до този момент няма прекъсване.
Делегатите на Конференцията оцениха високо и обучения по проектите
на КНСБ, в които участва и НУС: „Моето първо работно място”,
„Индустриални отношения”, „Обучения по 4-те ключови компетенции”
За прав път НУС получи лиценз като доставчик на обучения по
ключови компетентности „Общуване на роден език“; „Общуване на чужди
езици“;
„Дигитална
компетентност“;
„Инициативност
и
предприемачество“ и „Умения за учене“ по програма „Аз мога повече“ на
ОПРЧР.
Социално-икономическата защита на синдикалните членове е една
от основните дейности на Независимия учителски синдикат между двете
конференции. Усилията са насочени към усъвършенстване на
нормативните актове свързани с бюджета, работната заплата, социалните
разходи, здравословните и безопасни условия на труд и контрола по
прилагането им.
В условията на икономическа, социална и духовна криза НУС запази
своята независимост, стабилност, авторитет и сила, и съхрани тенденцията
за консолидиране на синдикалните членове.
Съществени фактори, допринасящи за мотивацията за синдикално
членство, които без съмнение ще трябва да се отчитат са: участието в
обществения живот; експертност на всички равнища; положително
влияние на успехите; правата и задълженията на синдикалните членове;
прилагане на съвременни технологии и материално техническа база;
подобрения
на
протокола; честване на знаменателни годишнини;
синдикалната солидарност; уеб присъствие.
Делегатите на Конференцията приеха Програма и Резолюции, в
съответствие с Националната стратегия за развитие на педагогическите
кадри и Стратегия „Европа 2020” , основополагащи, важни документи за
дейността на НУС за следващите пет години. Акцент в Програмата на НУС
са: защитата на социално-икономическите интереси на синдикалните

членове; трудово-правна защита; защита на професионалните права и
интереси, набелязани са пътищата и средствата за реализиране на
Програмата.
За председател на НУС бе преизбран Аспарух Томов.
Делегатите на ІХ НК избраха Изпълнителен съвет в състав Христо
Лесов
/Казанлък/, Лидия Димитрова /Сливен/, Искра Арабаджиева
/Плевен/, Милен Дочев /Шумен/, Радка Янчева /Смолян/, Татяна Дачева
/Пловдив/
Делегатите на Конференцията проявиха съпричастност към
пострадалите от водната стихия и направиха лични дарения. Помощ
изпрати и централата на синдиката.

