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З А П О В Е Д 
 

№ РД –10-700 
гр. Плевен,09.06.2021 г. 

 
 На основание чл.44, ал.2, във връзка с ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.9 от Закона за здравето, в 
изпълнение на временните противоепидемични мерки, въведени със заповед № РД-
01-375/27.05.2021г. на Министъра на здравеопазването,  и като взех предвид 
подобрената епидемична ситуация в страната  
 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 
 

 І. В Раздел І от Заповед № РД-10-653 от 31.05.2021 г.  т.8 се изменя, както следва:  
 „8. Считано от 14.06.2021 г. се възстановява  дейността на клубовете на хората с 
увреждания и пенсионерите на територията на Община Плевен. Дейността  да се 
осъществява при строго спазване на въведените от Министъра на здравеопазването 
противоепидемични мерки –  спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и 
носене на защитни маски за лице, като се допуска използване на не повече от 50% от 
капацитета на помещенията.“ 
 

ІІ. В Раздел І от Заповед № РД-10-653 от 31.05.2021 г.  т.9 се изменя, както 
следва:  

„9. Считано от 20.06.2021 г. се възстановява функционирането на Пазара за 
покупко-продажба на моторни превозни средства на ул. „Цар Самуил“ пред входа на 
стадион „Плевен“. Изпълнителният директор на „Тибор“ЕАД  да създаде организация 
за еднопосочно движение в обекта и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между 
посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитни маски за лице.“  

  
 III. Контрол за изпълнение изискванията по т.I и II възлагам на кметовете на 
кметства, Началника на отдел „Здравеопазване и социални дейности“,  Началника на 
отдел „Инспекторат“ при  Община Плевен и Изпълнителния директор на „Тибор“ ЕАД.  
 
  ІV.  Заповедта да се доведе до знанието на отговорните длъжности лица  и да се 
публикува на интернет страницата на Община Плевен. 
 



 Заповедта подлежи на обжалване пред АС-Плевен по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс в едномесечен срок от публикуването ѝ на 
интернет страницата на Община Плевен. 
 
 
 

 КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН: /п/ 
                                  Георг Спартански 
 
 
 


