ЗАПОВЕД
№ 30
гр. Кубрат, 15.01.2021 г.
за изменение и допълнение на заповед № 745 / 27.11.2020г. и заповед № 775 /
21.12.2020г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.63в от Закона за здравето,
Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020г., Решение № 6 от
27.11.2020г. на Общинския кризисен щаб на Община Кубрат, Заповед № РД-0120/15.01.2021г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ :
I. Изменям и допълвам моя заповед № 745/27.11.2020г. и заповед №
775/21.12.2020г. както следва:
1. Създава се т.1б:
“1б. изключение от забраната по т.1 се допуска и по отношение на присъственото
провеждане на:
а) приравнителни изпити при преместване на ученик;
б) изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул, ако ученик е
допуснал повече от 25% отсъствия по предмета/ модула и няма възможност да се оформи
срочна оценка, или за ученик в индивидуална/ дистанционна форма, чието обучение
включва изпити за срочна оценка;
в) изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна форма на
обучение;
г) изпити за определяне на годишна оценка за ученик в задочна форма на обучение;
д) държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по
теория и практика на професията;
е) индивидуални дейности – индивидуални часове, консултации, индивидуални
писмени или практически изпитвания за текуща оценка в случаите, когато е обективно
невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда;
ж) индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално
работно място в предприятие или на територията на съответното училище;
з) областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се
проведат от разстояние в електронна среда.
2. Създава се т.1в:
„ 1в. Дейностите по т.1б се провеждат при възможност индивидуално и при спазване
на следните противоепидемични мерки от всички участници: задължително носене на
защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най – малко 1,5м. и
недопускане до участие на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена
температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба
на вкуса и други).“
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II. Заповедта влиза в сила на 16.01.2021г.
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, както и да се публикува на сайта на общината.
Заповедта може да се обжалва в едномесечен срок от публикуването и по реда на
АПК.

АЛКИН НЕБИ
Кмет на община Кубрат
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