
 

 

 

 

                             З   А   П   О   В   Е  Д 
                                          №   322 
                                   гр. Кърджали,   25.03. 2020  г. 

 

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за 

здравето, чл.173а от Кодекса на труда, актуализирана Заповед № РД-01-

124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република 

България, Заповед №278/13.03.2020г.,  Заповед №279/15.03.2020г. и 

Заповед №290/17.03.2020г. на Кмета на община Кърджали и във връзка с 

усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението 

на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 

13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно 

положение,  

 

                                          Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М: 

 

 I.Предоставям платен годишен отпуск на работниците и служителите, 

считано от 16.03.2020 г. от преустановилите дейността  си общински: 

 

    - детски ясли и детски градини; 

    - дневен център ,,Надежда“; 

    - ЦСРИ  ,,Орфей“; 

    - ЦСРИ ,,Недялка Камбурова“; 

    - клубовете на пенсионера и на инвалида; 

    - ОЦКМД; 

    - спортен  комплекс  ,,Арпезос“   и  останалите  спортни  зали  и  плувни 

басейни на територията на общината; 

    - туристически информационен център; 

    - Археологически комплекс ,,Перперикон“; 

    - регионална    библиотека     ,,Никола   Й.  Вапцаров“     и     останалите 

библиотеки  и читалища на територията на общината; 

    - детска млечна кухня към Домашен социален патронаж; 

    - Исторически музей и др.. 

 

    II.  Да  се  ползват  платените  годишни  отпуски  отложени  по  реда   на 

чл.176 от КТ до края на 2019г.  или  не  ползвани  до изтичане  на 2 години 

от края на годината, за която се полага. 

 



    III. Работниците и служителите, които нямат отложени  или  неползвани 

отпуски до края на 2019 год.  ползват платен годишен отпуск за 2020 год. 

   

     IV. Ръководителите  на  посочените  звена  и институции могат по тяхна 

преценка да  оставят  дежурни работници  или  служители   за   изпълнение 

на   неотложни   дейности,   или  да  бъдат  пренасочени  за  изпълнение  на 

временни   дейности   на  други   работни   места  по  решение на общински 

кризисен щаб.  

 

     V.  Срокът   и   обхватът   на   ползване   на   отпуските   могат  да  бъдат 

променяни   в  зависимост  от  развитието   на  епидемичната  обстановка в 

страната и общината. 

 

     Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица 

и институции. 

     Контрол по изпълнение на заповедта   възлагам на Веселина 

Тихомирова – заместник кмет на община Кърджали.  

 
                                                                                      

                                                                                      КМЕТ  НА  ОБЩИНА 

                                           К Ъ Р Д Ж А Л И:  ………П…….. 

                                                                 /инж. ХАСАН  АЗИС/  

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 


