
Извлечение 
Протокол №2 

 

от проведено неприсъствено /дистанционно/ заседание с членовете на УС на НЧ 

„Съзнание - 1891”  град Исперих  на 01.04. 2020г. във връзка със Закон за мерките 

и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г. 

 

Дневен ред за обсъждане на следните въпроси: 

 

1. Действия по гражданските  договори за извършване на услуга  със срок на 

действие 31.05.2020 г.,  в периода  на преустановяване дейността  на   всички 

групови  читалищни форми и работа с деца и възрастни. 

2. Издаване на заповед на Председателя за предоставяне на платен  и 

неплатен отпуск  на основание Чл. 173 а., ал.1 и 2 от Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г.  относно назначените на основен и втори 

трудов договор.    

3. Възможност за разсрочване заплащане наема  от наемателите  на 

помещения в сградите на читалището до един месец,  след обявяване края на 

извънредното положение,  чрез писмен анекс към договора. 

 

 

РЕШЕНИЯ 

 

По първа точка от Дневния ред: 

1. Лицата, с които има сключени граждански договори  да бъдат прекратени       

считано от 01 април 2020 г. , по които да се преустанови плащането от тази дата. 

2. Да се издадат персонални споразумения на  лицата, на основание Чл. 120 

в., 1 и 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

 

По втора точка от Дневния ред: 

1. Да се издаде от Председателя на ЧН заповед за ползване на платен  и 

неплатен отпуск от работещите по основен и втори трудов договор,  на 

основание чл. 173а, ал.1 и 2 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 

март 2020 г. 

 

По трета точка от Дневния ред: 

1. Да се разсрочи заплащането на  месечния наем  от наемателите  на помещения в 

сградата на читалището до един месец  след обявяване края на извънредното 

положение  чрез анекс към подписаните договори с наемателите. 


