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З А П О В Е Д 
№ РД – 25 - 1183/19.11.2021г. 

 

На основание член 44, ал. 1 т. 1, 2 и 4 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 221 ал. 

1 от Изборния кодекс, с цел опазване на обществения ред, осигуряване на спокойна 

обстановка и условия за нормално произвеждане на нов избор за Президент и 

Вицепрезидент на Републиката на 21 ноември 2021г. 
 

З А Б Р А Н Я В А М: 
 

 1. Продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в търговските 

обекти, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията 

на Община Ракитово на 21.11.2021г. от 00,00 часа до 22,00 часа. 

 2. Провеждането на масови прояви на открито, създаващи предпоставки за 

нарушаване на обществения ред. 

3. Забраната не се отнася за обществени заведения, в които ще се извършват 

семейни и обредни ритуали /празненства, сватби, кръщенета и помени/, за които 

предварително е уведомена Общината, както и за продажбата на алкохолни напитки на 

едро. 

4. При констатирано неизпълнение на въведените забрани виновните лица носят 

административнонаказателната отговорност.  

 Заповедта да се доведе до знанието на собствениците (управителите) на 

търговски обекти и заведенията за обществено хранене и развлечения, гражданите на 

Общината чрез средствата за масово осведомяване, интернет страницата на общината 

и информационните табла. 

Кметовете на гр. Костандово и с. Дорково да предприемат необходимите 

действия за своевременно уведомяване на собствениците (управителите) на търговски 

обекти и обществените заведенията на територията на съответните кметства. 

 Изпълнението възлагам на Началник участък Ракитово при РУ – Велинград.

 Препис от заповедта да се връчи на ангажираните с изпълнението лица. 

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Общината. 

 

 

За Кмет на Община Ракитово 

Кристина Овчарова – зам.-кмет: /п/* 

Съгласно заповед за заместване  

№ РД – 25- 229/05.03.2020г. 

 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни /Регламент /ЕС/2016/679/ 
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