ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
НА ПОЧИВКИТЕ В ЧУЖБИНА ПО СОЦИАЛНА ПРОГРАМА
ЗА СЕЗОН “ЛЯТО 2020”
 Картите за почивка се разпределят от комисии между военнослужещите и
цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не са били на
почивка, организирана по линия на безвалутния обмен и в рамките на CLIMS, в
качеството си на титуляр на правото на почивка или като член на неговото
семейство през предходната година, включваща последните летен и зимен сезон.
 Картите за почивка извън страната са предназначени за двама възрастни –
правоимащи лица, съпруг и съпруга или за живеещите при условията на
съвместно съжителство с военнослужещия или цивилния служител, ако имат
еднакъв постоянен или настоящ адрес, което се удостоверява с личните им карти
или с удостоверение за настоящ адрес, настанени в двойна стая.
 Военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ и членовете на техните семейства могат да
ползват почивка по социална програма за страната и чужбина, като общия брой
на дните не може да надвишава 20 календарни дни в рамките на една календарна
година. В общия брой не се включват ползваните дни за специализирания детски
и младежки лагер в страната.
№

ДЕСТИНАЦИЯ

ПЕРИОД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Атина с вкл. круиз, Гърция 1
Прага, Чехия 1
О-в Крит, Гърция 1
Порто и Лисабон, Португалия 1
Прага, Чехия 2
Будапеща,Унгария
Риня и Краков, Полша
Официален CLIMS лагер, Цел ам
Зее, Австрия (15-17 г.)
Майорка, Испания
Атина с вкл. круиз, Гърция 2
О-в Крит, Гърция 2
Франция, Париж
Турция, Анталия
Порто и Лисабон, Португалия 2
Виетнам

04.06. - 12.06.2020
19.06. - 26.06.2020
22.06. - 29.06.2020
30.06. - 11.07.2020
24.07. - 31.07.2020
10.07. - 17.07.2020
15.07. - 22.07.2020

БРОЙ
НОЩУВКИ
7
7
7
11
7
7
7

25.07.-08.08.2020

14

Юни/Юли
03.09. - 11.09.2020
07.09. - 14.09.2020
09.09. - 16.09.2020
10.09. - 20.09.2020
17.09. - 28.09.2020
Септ./Октомври

9
7
7
7
10
11
14

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15,

