
АДРЕС: УЛИЦА “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ –  ЮГ” № 50
ТЕЛ.:0336/62201, 64468; ФАКС:0336/63119

Е:mail obaparv@parvomai.escom.bg
http://www.parvomai.bg/

ЗАПОВЕД 

№ РД-15-599 от 17.10.2019 г. 

На основание чл. 44, ал.1, т.1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс, чл.12, ал. 2, т. 2 от закона за 
събранията, митингите и манифестациите, чл. 8 от Наредбата за чистотата и обществения 
ред на територията на община Първомай и с оглед запазване на обществения ред и 
осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 27.10.2019 г. 

НАРЕЖДАМ: 

1. Забранявам продажбата и употребата на алкохол и спиртни напитки в обектите за 
търговия и обслужване, заведенията за обществено хранене и развлечения и другите 
обществени места на територията на Община Първомай за времето от 00:00 часа до 20:00 
часа на 27.10.2019 година, а при провеждане на втори тур за времето от 00:00 часа до 20:00 
часа на 03.11.2019 година. 

2. Забранявам провеждането на всякакви масови мероприятия на открито, създаващи 
предпоставки за нарушаване на обществения ред  на територията на Община Първомай на 
26.10.2019 година и 27.10.2019 година, а при провеждане на втори тур – на 02.11.2019 
година и 03.11.2019 година. 

3. Забраната по т. 1 от настоящата заповед не се отнася за обществени заведения, в 
които ще се провеждат предварително насрочени семейни и обредни ритуали /сватби, 
кръщенета и тъжни обреди/ и за които има предварително уведомление до общината. 

Настоящата заповед да се връчи срещу подпис на управителите на търговски обекти 
за сведение и изпълнение и да се обяви публично на информационните табла на Общинска 
администрация Първомай, кметствата и на интернет страницата на Община Първомай. 

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР – 
гр.Първомай. 

ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ 
Зам. Кмет,  изпълняващ функциите на 
Кмет на община Първомай по заместване,  
съгласно Заповед РД-15-538/20.09.2019 г. 

Изготвил: 
инж. Янка Мущанова 
директор дирекция „СИД, ГР и МП” 
в Община Първомай


