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З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ ЗРИ-561/04.11.2021 г. 

Гр. Пловдив 

 

   Като взех предвид заповед № 21ОА-2968/04.11.2021 г. на кмета на община 

Пловдив относно необходимостта от осигуряване на необходимите условия за 

нормално произвеждане на територията на община Пловдив на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., 

  и на основание чл. 18, ал. 1 и чл. 221, ал. 1 от ИК, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 11 

и т. 12 от ЗМСМА и Наредбата за обществения ред на община Пловдив 

 

                                                            Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Забранявам сервирането, продажбата и употребата на алкохол и спиртни 

напитки в заведенията за обществено хранене и други обществени места, с изключение 

на тези, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества, при 

спазване на  мерките, предписани от органите по чл. 63, ал. 4 и ал. 7 от Закона за 

здравето,  на територията на район „Източен“ за периода от 06:00 ч. до 21:00 ч. на 

14.11.2021 година, както и за периода от 06:00 ч. до 21:00 ч. на 21.11.2021 година при 

евентуален втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката. 

 

2. Да не бъдат издавани разрешения за провеждане на масови прояви на 

територията на район „ Източен “ в изборния ден, за да не се създава предпоставка да 

нарушаване на обществения ред. 

 

3. Администрацията на район „Източен“, съвместно с Шесто РПУ – град Пловдив, 

да създадат необходимата организация за осигуряване на нормални условия в изборния 

ден до окончателното приключване на изборите в район „Източен“ – община Пловдив, 

при спазване на мерките, предписани от органите по чл. 63, ал. 4 и ал. 7 от Закона за 

здравето. 

 

4. Настоящата заповед да се публикува на интернет-страницата на район „Източен“ 

и да се сведе до знанието на Шесто РПУ – град Пловдив.  

 

5. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на район 

„Източен“. 

 

/п/ 

 

ИВАН СТОЯНОВ  

Кмет на район „Източен“ 

 

 


