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ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОКЛАД
от
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА – КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МАЛИНА ЕДРЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, НАУКА И
КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ
ВЕНЕРА МИЛОВА – СЕКРЕТАР НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОТНОСНО: удостояване със званието „Почетен гражданин на София” Янка Такева – синдикален
лидер – председател на Съюза на българските учители
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
През тази година синдикалистът Янка Такева отбелязва своята 75-годишнина.
Д.ик.н. Янка Крумова Такева е председател на Синдиката на българските учители от 1995 г. Тя е
изключителен пример за лидер с мисия - доказала го многократно и ежедневно във времето на 27-те години,
гласувано й доверие да бъде начело на най-многобройната и най-мощната професионална организация у нас.
Работила е като учител (1974 – 1980), директор на дом за сираци в софийския квартал Драгалевци (1980 –
1987) и главен специалист на управление „Просвета“ в район „Красна поляна“ в Столична община (1980 –
1987). От 1990 г. е заместник-председател, а от 1994 г. е председател на Синдиката на българските учители.
През 1994 година става член на изпълнителния комитет на КНСБ. През 1995 г. става председател на
Националната комисия за работа с жените, младежите, децата и семейството към КНСБ. От 2005 г. е
преподавател по „Управление на човешките ресурси“, катедра „Социална политика“ в Московския държавен
университет. През 2005 г. става член на Сдружение за национално съхранение. От 2007 г. е член на
Националния съвет за закрила на детето към Държавната агенция за закрила на детето. Приносът на
председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева като активен лидер и общественик е
високо ценен и отдавна получил признание не само у нас, но и на международно ниво.
Д.ик.н. Янка Такева е член на Изпълнителния комитет и на Координационния съвет на КНСБ; зам.председател е на Централната ревизонна комисия на КНСБ; председател на Комисията за
равнопоставеността, семейството, жените и децата и "Обществен женски парламент - XXI век" към КНСБ;
представител на България в Европейския синдикален комитет по образованието (ETUCE). Била е президент
и вицепрезидент на Женски комитет на Пан-европейския регионален съвет към Международната
профсъюзна конфедерация. Начело е на НК ,.Родолюбие”; член е на Икономическия и социален съвет на
Република България;; член е на Управителния съвет на Общество за устойчиво развитие на българския език:
регионален координатор е за балканските страни на Организацията на жените към Международната
конфедерация на профсъюзите; член е на Сдружение за национално съхранение и Почетен член на
Националния съюз "Безопасност и охрана".
Д.ик.н. Янка Такева има множество специализации и над 150 научни доклади и публикации.
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Сред многобройните й отличията са: Орден "Стара планина" I степен - 2016 г., Орден -‘Св. Св. Кирил и
Методий” I степен - 2010 г., Почетно отличие на МОН "Неофит Рилски" - 2015 г., Дописен член на
Българската академия на науките и изкуствата - 2015 г., Почетен знак на Славянската литературна и
артистична академия за принос в издигането на духовността на цивилизацията ни, за сближаването на
братските култури, за опазване на наследството на Светите братя Кирил и Методий - 2015 г., Почетното
звание „Следовник на народните будители“ на Съюза на народните читалища - 2012 г., Диплом за почетен
член 1 степен на Българската академия на науките и изкуствата - 2012 г., „Най-добър социален партньор на
Софийска област“ - 2011 г., „Сърцето на София“ - връчено 2011 г. от кмета на гр. София - г-жа Йорданка
Фандъкова. Номинирана е от Руското правителство и от правителствата на други европейски държави за
подобряване на образователния обмен между страните, номинирана е за най-добър експерт в Сектор
„Образование“ за 2008 г. и 2009 г. на Американския биографичен институт, носител е на Национален златен
приз „Човешки ресурси 2014“.
Г-жа Янка Такева е включена в сборника „Бележити българи на съвременна България” - том 2 - 2013 г.
Удостоена е с високото отличие „Посланик на доброто" на Държавната агенция за закрила на детето
(ДАЗД). Голямото признание лидерът на СБУ - д.ик.н. Янка Такева получи за своята дългогодишна,
последователна и целенасочена дейност по подкрепа на деца, лишени от родителска грижа, насърчаване на
добротворчеството в българското образование и организирането на редица добротворчески инициативи, сред
които емблематичната за СБУ инициатива „Образование в доброта“ - 2021г.
С цялостната си обществена дейност, г-жа Янка Такева подкрепя и утвърждава развитието на
образованието, учителството и синдикализма в България.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 26, т. 2 и т. 3 и чл. 27 ал. 1 т. 4 от Наредбата за символиката и
отличията на Столична община, предлагаме проект за Решение на СОС.
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ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 2022 година
За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” Янка Такева
– синдикален лидер – председател на Съюза на българските учители.
На основание чл. 21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 26, т. 2 и т. 3 и чл. 27 ал. 1 т. 4 от
Наредбата за символиката и отличията на Столична община

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на София Янка Такева –
синдикален лидер – председател на Съюза на българските учители.
Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на __________ 20__ г., Протокол № ______, точка ___от дневния
ред, по доклад №__ и е подпечатано с официалния печат на Столичния
общински съвет.
[Георги Георгиев]
__

Председател на Столичния
общински съвет:

_______________________________
Юрист от Администрацията на
Столична община:
[ Биляна Балева
]

