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АНЕКС

КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР
ЗА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОТ 27.10.2020 г.

Днес, в
труда между:

ж

. 2021 година, в съответствие с чл. 56 от Кодекса на

Столична община, представлявана от Йорданка Фандъкова - кмет на
Столична община,
Съюз на работодателите в системата на народната просвета в
България (СРСНПБ), представляван от Нина Чанева - председател на
Столичната организация,
Сдружение на директорите в средното образование в Република
България (СДСОРБ), Общинска секция - София-град, представлявано от
Иванка
Харбалиева
председател,
наричани
по-нататък
„РАБОТОДАТЕЛИ",
и
Синдикат на българските учители към Конфедерацията на
независимите синдикати в България, представляван от д.ик.н. Янка
Такева - председател,
Синдикат „Образование" към Конфедерацията на труда
„Подкрепа", представляван от Милена Мавродиева - председател РСО
София-град към КТ „Подкрепа",
Независим учителски синдикат към Конфедерацията на
независимите синдикати в България, представляван от Мая Желязкова
- председател на ОКС на НУС - София-град, наричани по-нататък
"СИНДИКАТИ",
се сключи настоящия Анекс.
Страните се договориха за следното:
1. Член 42 придобива следния вид:
(1) За подобряване на учебния процес, запознаване на децата и
учениците от софийските образователни институции с културните и
историческите обекти и приобщаването им към културно-историческото

наследство, Столична община осигурява безплатен достъп до
стопанисваните от нея музеи, галерии и други културни и исторически
обекти на директорите, учителите и другите педагогически специалисти,
членове на синдикалните и работодателските организации, страни по
договора.
При посещение в указаните институции, имащите право на
безплатен достъп лица, представят документ /служебна бележка/,
удостоверяващ заеманата длъжност в образователната институция, в която
работят.
(2) Документът по ал. 1 се издава от образователната институция
при поискване от лицето.
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