
 

                       ДО 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

                                 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                                 Ш У М Е Н 

 

                КОПИЕ:   ДО 

                                  КМЕТА НА ОБЩИНА  Ш У М Е Н 

 

 

 

                                  Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
 

                                  От Пламен Христов Петков – общински  

                                  съветник от групата на „АБВ-НС“ 

 

Относно: Предложение за допълнение на договорите за управление на 

общинските лечебни заведения, във връзка с подписания Колективен 

трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, от 08.11.2018г. 

 

 

                      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

                       УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

След подписване на договорите за управление на общинските 

лечебни заведения настъпиха изменения с подписания на основание чл.51б 

от Кодекса на труда нов Колективен трудов договор /КТД/, от 08.11.2018г. 

В договора страните са постигнали споразумение относно условията на 

труд и почивка, заплащане на работа през официални празници, при 

заместване, обезщетения и др. Считам за справедливо, включените в КТД 

нови правила да намерят конкретно приложение в общинските лечебни 

заведения. Една от съществените промени е внесена с разпоредбата на 

чл.62 от КТД, приложима в случаите на прекратяване на трудово 

правоотношение с работник или служител, когато е придобил право на 

пенсия за осигурителен стаж и възраст. Определя се правото на 

обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 2 

месеца. Ако работникът или служителят е работил през последните 10 

години при един и същ работодател, обезщетението е в размер на брутното 

трудово възнаграждение за срок от 7 (седем) месеца. 

От подписване на КТД 2018г общинските лечебни заведения го 

прилагат по отношение на целия персонал, но управителите работят по 

сключени с Кмета на Община Шумен договори за управление и за тях КТД 

2018г няма пряко приложение. Необходимо е с анекс да се допълнят 

договорите за управление, сключени с управителите на общинските 



лечебни заведения. По този начин ще се постигне равенство в правата при 

пенсиониране на целия персонал и управителите на лечебните заведения.  

Предвид горното и на основание чл.21, ал. 1, т.9 и т.24 от ЗМСМА, 

предлагам следното  

 

         Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1.Да бъдат допълнени сключените договори за управление с 

управителите на общинските лечебни заведения, с разпоредбата: „В 

случай, че по време на изпълнението на настоящия договор за управление 

управителят придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 

има правото да получи обезщетение в размер на брутното трудово 

възнаграждение за срок от 2 месеца. Ако управителят е работил през 

последните 10 години в общинско лечебно заведение, обезщетението е в 

размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 7 (седем) 

месеца“. 

 2.Кметът на общината да сключи анекс за допълване на договорите 

за управление с управителите на общинските лечебни заведения. 

 

 

14.05.2019г                                    С уважение: 

Гр. Шумен 

 

 


