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      ЗАПОВЕД 
 

№ 183 

 

гр. Кубрат, 14.03.2020г. 

 

 

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

администрация, чл.63 от Закона за здравето 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 и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № 

Р-37/26.02.2020г. на Министър председателя на Република България и във връзка с заповед № 

РД-01-124/13.03.2020г. и актуализирането и  
 

 

ВЪВЕЖДАМ: 

 
СЛЕДНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ ОБЩИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА  

НА ОБЩИНА КУБРАТ ДО 29.03.2020г.: 

 
 

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, 

ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе – сладкарници и големи 

търговски центрове, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните 
магазини и аптеките в тях.  

На ресторанти и заведения за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при 

строго спазване на санитарно – хигиенните изисквания.  

ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ НЕ УПОМЕНАТИ ПО-ГОРЕ ПРОДЪЛЖАВАТ 

ДА ФУНКЦИОНИРАТ ПО ДОСЕГАШНИЯ РЕД ПРИ СТРОГО СПАЗВАНЕ НА 

САНИТАРНО – ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ. 
1.1  Всички управители на търговски дружества в това число търговски вериги, банки и 

други работещи с клиенти да създадат организация за инструктаж на работното място и за 

дезинфекция по няколко пъти на ден  на клиентските пространства и всички често докосвани 

повърхности – дръжки на кошници и колички за пазаруване, парапети, дръжки на врати, 
кранове на мивки, бутони на асансьори,  банкови автомати и др. Да се въведе организация по 

недопускане струпване на хора на разстояние по малко от 1 метър един от друг.   

1.2. Всички административни структури в това число второстепенни разпоредители и 
общински предприятия да създадат организация за инструктаж на работното място и за 

дезинфекция по няколко пъти на ден, както и да предприемат мерки за обслужване на 

гражданите и при възможност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. 
Когато това е невъзможно, работодателите да организират провеждането на засилени 

противоепидемични мерки в работните помещения, в. т.ч. филтър, дезинфекция и 

проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и да не допускат 

служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.  
2. СЧИТАНО ОТ 16.03.2020г.  се преустановяват учебните занятия и всички 

извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в 

училищата и в другите обучителни институции и организации.  
2.1.   Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини. 
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2.2.  Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, 

извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и 
провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно организационната им 

форма.  

2.3.  Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия 
включително спортни, културно – развлекателни и научни. 

2.4.  Директорите на учебни заведения да създадат организация за инструктаж на 

работното място и за дезинфекция по няколко пъти на ден на работните места, както и график 

за изпълнение на задълженията на персонала. При възможност да се въведе дистанционна 
форма на обучение.  

3.  Отворени за потребители остават : 

- Домашен социален патронаж; 
- Обществени  трапезарии; 

- Детски кухни 

при строго спазване на всички противоепидемични мерки и предписания дадени от РЗИ 

Разград, като задължително се създава организация на работния процес и недопускане 
струпване на хора на разстояние по малко от 1 метър един от друг.   

4. Преустановява се настаняването на нови лица в Дом за стари хора с. Тертер, както 

и посещенията на външни лица. Близките на настанените лица могат да получават информация 
по ред определен от Ръководителя на дома.  

5. Да се ограничат частните мероприятия с масов характер на открито и закрито. Да 

се преустановят събиранията в пенсионерски клубове, клубове на лица с увреждания, 
читалища, фитнеси, спортни комплекси  и сгради в които се провеждат мероприятия, 

репетиции и други.  

6. Всички превозвачи, които изпълняват превози да създадат организация за 

превенция на служителите, ежедневна цялостна дезинфекция на превозните средства, 
регулярно почистване на филтрите на климатиците, както и дезинфекция на всички често 

докосвани повърхности. 

7. Срокът и обхватът на мерките, може да бъде променен в зависимост от развитието 
на епидемичната ситуация в страната. 

 

Заповедта да се съобщи на всички имащи отношение към изпълнение на разпоредените 
мерки и да се публикува на сайта на Община Кубрат и информационните табла по населените 

места.  

 

 
 

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ГРАЖДАНИТЕ ДА ПОЛЗВАТ СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ:   

По въпроси за социално подпомагане: 0848 / 7 20 13  

По въпроси за Закрила на детето: 0848 / 7 21 85 

По въпроси за социални услуги и  хора с увреждания: 0848 / 7 50 62 

 

 

 

 

С уважение, 

          /п/ 

АЛКИН НЕБИ 

Кмет на община Кубрат 

 


