
Университетска синдикална организация към Национален Браншов Синдикат  

„ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА” – КНСБ при УАСГ 

 

 

Национален браншов синдикат "Висше образование и наука" (НБС "ВОН") е 

основан на 29 юни 2001 г. и регистриран с решение на Софийски градски съд от 27.07. 
2001г. по фирмено дело 7502/2001г., а в УАСГ Синдикалната организация работи от 

2010г. Към 2016г. в УАСГ членуват около 50 души. 

НБС "ВОН" е основен член на КНСБ, която има международно членство в 

Международната конфедерация на свободните профсъюзи (МКСП) и на Европейската 

конфедерация на профсъюзите (ЕКП). 

Основната цел на Синдиката е защита и представителство на интересите на 

синдикалните членове в труда, заетостта, трудовите права, заплащането, социалното 

осигуряване и жизненото равнище. 

За постигане на основната цел ние работим, за:  

 Спазване на трудовите и специалните закони; 

 Независимост и условия за синдикална дейност при съблюдаване на основните 
трудови, социални и синдикални права на членовете; 

 Право на труд и обучение през целия живот при свободен избор на професия; 

 Право на здравословни и безопасни условия на труд, здравно осигуряване и 

профилактика; 

 Право на свободно колективно договаряне, социален диалог и участие в 

управлението; 

 Право на: справедливо заплащане на висококвалифициран труд; разпределение 

на социалните разходи; социално подпомагане; обезщетение и защита в 

трудовите правоотношения; 

 Право на достоверна информация. 

Акцентите в работата на ВОН-КНСБ, са: 

 Участие в Работни групи в МОН, МТСП и МФ по трудово-правни и финансови 

проблеми на работещите в системата "Висше образование и наука"; 

 Преговори и мирни демонстрации за повишаване на трудовите доходи и 

жизненото равнище; 

 Изработване на становища по бюджета и защита интересите на работещите във 

ВУ и БАН пред комисията по образование и наука, комисията по труда и 

социалната политика, комисията по бюджет и финанси, съветниците на 

Президента; 

 Участие в работата на Комисията в НС и внасяне на предложения за изменения 

и допълнения на ЗВО, ЗРАСРБ, ЗННИ и др.; 

 Участие и организиране на национални дискусии по социалните проблеми, 

свързани с условия на труд и жизнения стандарт на студентите, докторантите, 

научно-преподавателския състав и служителите в системата на висшето 

образование и наука; 

 Участие и организиране на международни форуми с научен и синдикален 

характер. 

 

 

 

Срещу отчисления в размер на 0,5% от щатната работна заплата, предлагаме: 

 Юридическа защита; 

 Социално и солидарно подпомагане; 

 Борба срещу уволненията; 

 Контрол върху спазване на Колективния трудов договор (КТД); 

 Повишаване образователното равнище на синдикалните членове; 

 Представителство на социалните и трудовите интереси пред Работодателя; 

 Безусловна валидност на КТД и споразуменията; 

 Възможност за договаряне на по-високи заплати, отпуск, обезщетения, 

допълнителни възнаграждения; 

 Безплатна трудово-правна и консултантска помощ; 

 Информираност по условия на труд, финанси, закони и нормативна 

документация; 

 Повишаване на трудовата квалификация и специализации; 

 Участие в работни групи в МОН, МТСП, МФ, Комисията по образование и 

наука към НС; 

 Участие в национални и международни форуми и програми на Европейската 

общност; 

 Стимулиране интереса на младите за работа в системата на висшето 

образование и наука; 

 Защита правата на младите преподаватели и жените-учени, както и участието 

им в органите за управление; 

 Предлагаме свои представители на всички нива на управление в сферата на 

висшето образование и наука. 

С Устава на Синдиката може да се запознаете в сайта на УАСГ в меню “За 

университета” > ”Синдикати” > ”ВОН – КНСБ” > ”Устав” или директно на следния 

линк: http://von-knsb.org/images/NEW-Ustav_Congres-30-01-2015.pdf 

На същото място ще откриете информация за нашата дейност и кореспонденцията 
ни със социалните партньори в УАСГ и национално равнище. 

Ако искате да бъдете част от нашето семейство може да попълните заявление за 

членство, което е публикувано на www.uacg.bg в меню “За университета” > 

”Синдикати” > ”ВОН – КНСБ” > ”Заявление за членство” или директно на следния линк: 

http://uacg.bg/filebank/att_9823.pdf  

Попълнените заявления може да оставите в деловодството на УАСГ или като се 

свържете директно с нас на knsb.uasg@gmail.com, https://www.facebook.com/uasgknsb, 

тел. 0885 28 98 58, или в: 

 каб. 320, Корпус А, ет. 3 (до копицентър) – гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов; 

 каб. 712А – ас. арх. Климент Радоев. 

 Библиотечно-информационен център – Нели Кайкова; 

 КСБВУ, Корпус А, ет. 2 (срещу асансьорите) – Любомира Дамянова; 

Националният браншов синдикат "ВОН" със своите над 6 000 члена във всички 

държавни Висши училища и БАН е предвидима, лоялна и професионално подготвена 

институция, отстояваща своите цели – в интерес на служителите и преподавателите в 

УАСГ – пред социалните партньори на университетско и национално равнище. 
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