
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на Област Шумен 

 

9700 Шумен, бул.”Славянски” № 30 

тел.: +359 54 869 985, факс: + 359 54 863 562 

E-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg 
 

 
З А П О В Е Д 

№ РД -15-81 

гр. Шумен, 07 юли 2021 г. 

 

На основание чл.32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 4 от Закона за администрацията 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Кметовете на общини на територията на Област Шумен да организират опазването на 

обществения ред и да осигурят нормална обстановка по време на информационно-

разяснителната кампания и в деня на Изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 година 

на територията на съответната община, в изпълнение  на  правомощията  си  по  чл. 44,   ал.1,  

т. 4  от  Закона  за  местното самоуправление и местната администрация. За целта да съгласуват 

действията си с териториалните органи на Министерството на вътрешните работи. 

2. Кметовете на общини на територията на Област Шумен да предприемат действия за 

забрана продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и 

други обществени места на територията на съответната община от 07.00 часа до 20.00 часа на 

11 юли 2021 година (неделя). 

3. Кметовете на общини на територията на Област Шумен да вземат мерки в деня на 

изборите да не се провеждат масови прояви на територията на съответната община, с цел 

предотвратяване предпоставките за нарушаване на обществения ред. 

4. Кметовете на общини на територията на Област Шумен да уведомят Областния 

управител на област Шумен за предприетите от тях действия в рамките на правомощията си на 

територията на съответната община, като представят и препис от издадените заповеди. 

 

Препис от заповедта да се връчи на всички кметове на общини на територията на област 

Шумен за изпълнение и на ОД на МВР - Шумен за сведение. 

 

 

 

 

 

 

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ 

Областен управител 
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