ЗАПОВЕД
№ 296
гр. Кубрат, 14.05.2020 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.63в от Закона за здравето и
т.III от Заповед № РД-01-263/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването и Решение №
325 на Министерски съвет от 14.05.2020г.

НАРЕЖДАМ :
I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община
Кубрат, считано от 14 май до 14 юни 2020г.:
1. Не се разрешават посещенията в :
а) увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;
б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти,
заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе – сладкарници;
в) търговски центрове тип МОЛ (представляващи затворени обекти, в които са
разположени магазини, заведения, развлекателни центрове и/или офиси, свързани с общи
пешеходни пространства), с изключение на банкови и застрахователни офиси,
доставчици на платежни услуги, хранителни магазини, аптеки и дрогерии в тях, както и
заведения за хранене с открита площ и самостоятелен външен вход.
II. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия
(занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училища и други обучителни
институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на
обучение. Изключение на забраната се допуска по отношение на :
а) провеждането на обучения от :
аа) учебните центрове за водачите за придобиване на правоспособност за
управление на МПС
аб)учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за
придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им
(периодично обучение);
ав)лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически
специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни
средства;
III. 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
IV. Преустановяват се посещенията в детски ясли и детски градини.
V. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на
закрити места ( в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от
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забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет)
участника без състезателен характер, без публика и само на открити места.
VI. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия.
VII. Забранява се провеждане на масови културно – развлекателни мероприятия на
закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на
музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат
при заетост на местата до 30% от общия им капацитет.
VIII. Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи
над 10 (десет) лица с изключение на допуснатите по т. V.
IX. Забраняват се посещения на външни лица / свиждания в лечебни заведения за
болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги
и на такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
X. Определя се часови диапазон от 08,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само
лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните
магазини и аптеките.
XI. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на
закрити обществени места.
XII. Разрешава се работата на вендинг автоматите на открито на територията на
Община Кубрат, при спазване на противоепидемичните мерки.
XIII. Да се преустанови провеждането на седмични пазари в гр.Кубрат, с
изключение на Общинския пазар за продажба на плодове, зеленчуци и други
селскостопански стоки и продукти, при следните условия:
1. Спазване на Правилника за вътрешния ред на общински пазар - град Кубрат.
2. Търговците, да бъдат настанявани на тарабите от гл.експерт „ТТИД“, при
спазване на отстоянията за тараби/през една/.
3. Да се извършва необходимата дезинфекция и да се спазват въведените
противоепидемични мерки от Министъра на здравеопазването/маски, ръкавици и
отстояния/.
4. Забранява се на лица до 60 годишна възраст, да посещават пазара във времето
от 08:30ч. до 10:30ч.
XIV. Тази заповед отменя заповед №№ 177/09.03.2020г., 183/14.03.2020г.,
199/21.03.2020г., 227/06.04.2020г., 246/13.04.2020г., 247/13.04.2020г., 257/21.04.2020г.,
267/27.04.2020г., 273/04.05.2020г., 290/11.05.2020г. на Кмета на Община Кубрат.
Срок за изпълнение на заповедта – 14.06.2020г.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на служители от РУ „Полиция“ гр.
Кубрат.
Тази заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за
сведение и изпълнение.

АЛКИН НЕБИ
Кмет на община Кубрат

