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ЗАПОВЕД

№ _________

гр. Кубрат,_____ __________ 20 /Д  г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка със създадената в страната епидемична обстановка и с цел 
превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, 
остри респираторни заболявания и на коронавирусна инфекция (COVID-19), както и защита 
на здравето на гражданите на територията на Община Кубрат и служителите в Общинска 
администрация Кубрат,

НАРЕЖДАМ:

I. Определям следните правила, които следва стриктно да се спазват:

1. Забранявам достъпа на външни лица в сградата на Община Кубрат на адрес гр.
Кубрат, ул. „Княз Борис I“ № 1, с изключение на:
> Център за административно обслужване;
> Обособените места за административно обслужване в отдел „Местни 

данъци и такси“.
2. Провеждане на срещи между граждани и служители на Община Кубрат, да се 

извършват във фоайе пред обособеното място за контрол на пропускателния режим в 
сградата на Община Кубрат.

3. На местата, определени за посещения на външни лица, се допускат само 
граждани и длъжностни лица, които са поставили правилно на лицето защитна маска 
и/или шлем. При влизането в сградата тези лица подлежат на задължителна 
дезинфекция на ръцете чрез поставените диспенсъри с дезинфектант и измерване на 
телесната температура от дежурни по Общински съвет за сигурност при Община 
Кубрат.

4. Дежурните по Общински съвет за сигурност да не допускат обслужване на 
повече от 1 /един/ човек на гише, като останалите граждани изчакват реда си пред 
сградата, при спазване на минимална дистанция най-малко 1,5 метра или повече при 
наличие на указания от компетентен орган.

5. При видими симптоми на неразположение и/или при измерена телесна 
температура от 37°С и нагоре външните лица и служителите да не се допускат в 
сградата на администрацията.

6. Връзката със служители от общинската администрация се осъществява от 
съответния гражданин чрез дежурните служители по Общински съвет за сигурност. 
При невъзможност да се осигури връзка, дежурните по Общински съвет за сигурност 
осъществяват съдействие по предоставяне на служебен телефон за контакт или 
съдействие за предаване на информация до търсения служител.

7. Дежурните по Общински съвет и сигурност да допускат граждани единствено 
за цели свързани с дейността на администрацията и след установена връзка със 
служителя, към който се отнасят.
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8. Срещи със служителите се осъществяват само при крайна необходимост и 
единствено на местата, определени за посещения на външни лица. В тези случаи 
гражданите и служителите следва да са поставили правилно на лицето си защитна 
маска и/или шлем и да са извършили необходимата дезинфекция на ръцете.

П. За изпълнение на противоепидемичните мерки в сградата на 
администрацията е необходимо да се изпълняват следните изисквания:

1. Служителите по чистота в сградите на Община Кубрат да извършват засилени 
санитарно-хигиенни мерки в съответствие с дадените указания от преките им 
ръководители.

2. Служителите на Община Кубрат и структурните звена да бъдат пряко 
отговорни за собственото си здраве и за това на колегите си, като при първи симптоми 
на треска, кашлица, затруднено дишане, мускулни болки и отпадналост незабавно да 
потърсят лекарска помощ.

3. Служителите да извършват редовна аерация и дезинфекция в работните 
помещения.

4. Ръководителите на структурните звена стриктно да следят за спазването на 
противоепидемични мерки и за изпълнението на предходните две точки.

5. Младши експерт „Организационно-мобилизационна подготовка“ да проведе 
необходимия инструктаж на служителите от звеното за изпълнение на настоящата 
заповед.

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на гражданите чрез поставяне 
на входа на администрацията, както и чрез публикуване на интернет страницата на 
Община Кубрат.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на посочените в нея служители, на 
заместник-кметовете, секретаря, директори на дирекции, началници на отдели, както и 
до длъжностните лица, отговорни за публикуването й.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на общината.
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