
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

от 2 март 2020 година 

относно официалните празници през 2021 година 

(2020/C 69/05) 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на 
Европейския съюз, установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (1), и по-специално член 61 от 
посочения правилник и членове 16 и 91 от Условията за работа на другите служители, 

като взе предвид общата правна уредба за определяне на списъка на официалните празници за длъжностните лица на 
Европейските общности (2), и по-специално член 1, параграф 3 от нея, 

като има предвид, че: 

(1) Съгласно член 61 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и членове 16 и 91 от Условията за 
работа на другите служители следва да се изготви списъкът на официалните празници през 2021 г. за длъжностните 
лица и другите служители в Брюксел и Люксембург. 

(2) През 2021 г. Великден е на 4 април. 

(3) През 2021 г. 23 декември се пада в четвъртък. 

(4) На 6 ноември 2019 г. бе проведена консултация с Колегиума на административните ръководители във връзка със 
списъка на официалните празници през 2021 г., 

РЕШИ: 

Член 1 

Официалните празници през 2021 г. за длъжностните лица и другите служители в Брюксел и Люксембург са следните:                                                              

1 януари петък, Нова година 

1 април Велики четвъртък 

2 април Разпети петък 

5 април Светли понеделник 

13 май четвъртък, Възнесение Господне 

14 май петък след Възнесение Господне 

24 май понеделник, Петдесетница 

23 юни* сряда, национален празник на Люксембург 
* За длъжностните лица и другите служители в Люксембург 

(1) ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1. 
(2) Консолидирана версия на Правилника за длъжностните лица, публикувана от службите на Комисията през януари 2003 г., стр. IV-2. 
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21 юли* сряда, национален празник на Белгия 
* За длъжностните лица и другите служители в Белгия 

1 ноември понеделник, Вси Светии 

2 ноември вторник, Задушница 

От 23 декември 

до 

31 декември 

четвъртък  ) 

) 7 дни до края на годината 

петък  ) 

ОБЩО 17 дни   

Член 2 

Първият редовен работен ден е понеделник, 3 януари 2022 г. 

Съставено в Брюксел на 2 март 2020 година.  

За Комисията 
Johannes HAHN 

Член на Комисията     
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