
ЗАПОВЕД

НА ДИРЕКТОРА НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА
„ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“

24.02.2021г.                № 90              гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно въвеждане  на  противоепидемични  мерки  за
недопускане      разпространението на коронавирус COVID
-  19  сред  военнослужещите  и  цивилните  служители  в
Института по отбрана „ Професор Цветан Лазаров“.

На основание чл. 6, ал. 4, т.  1 и ал. 5 от Правилник за устройството и
дейността на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, Решение № 72
на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с
Решение  №  325  на  Министерския  съвет  от  14  май  2020  г.  извънредна
епидемична обстановка  и  заповед на министъра на здравеопазването № РД -
01-51/26.01.2021 г. 

З А П О В Я Д В А М :

1. Да се създаде организация за дистанционно осъществяване на работа в
домашна  среда  за  служителите  на  Института  по  отбрана,  като  съобразят
спецификата на работата и възможностите за нейното обезпечаване.

2. При осъществяване на работа от разстояние се изменя само мястото на
работа  без  да  се  променят  другите  условия  по  служебно  и  трудово
правоотношение.

3.  При  прилагане  на  горните  мерки  се  създава  такава  организация  на
административните дейности от която да не страда работния процес.

4. За изпълнение на горните точки да се изготвят и представят графици в
Дирекция "Административно и Финансово Осигуряване"("АФО"). 

5. Изготвянето на обобщен график (приложение към настоящата заповед)
и  представянето  му  за  утвърждаване   възлагам  на  директора  на  Дирекция
"АФО". 

6. Дирекция  "Развитие  на  системите  C4I"  да  осигури  свързаност  между
персоналните  компютри,   с  възможност  за  обработване  и  обмен  на  явна
информация чрез служебна електронна поща . 

7. Работещите в домашна среда да бъдат на разположение на настоящия си
адрес и да изпълняват възложените им задачи. Същите да имат готовност при
необходимост до се явят на работното си място в разумен срок. 
      Заповедта да се обяви пред целия личен състав на Института по отбрана
„Професор Цветан Лазаров”. 
      Изпълнението  на  заповедта  възлагам  на  директорите  на  дирекции  и
началниците на отдели.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.
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