РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на Област Шумен
ЗАПОВЕД
№ РД-15-85
гр. Шумен, 09 юли 2021 г.
На основание чл.32 ал. 1 от Закона за администрацията, с оглед спазване Указанията
на Министерство на здравеопазването за произвеждане на Изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г. в епидемична обстановка, с оглед прецизиране на
дейностите и координацията на участниците в изборния процес при отчитане на резултатите
от изборите в многофункционална зала „Арена-Шумен“
І. НАРЕЖДАМ
1. Да се обособи „Зона за ограничен достъп“ в основна зала (игрище), чрез
поставяне на ограничителни средства (заграждения), в която да се ситуира Районната
избирателна комисия Шумен и изчислителния пункт към нея за отчитане на изборните
резултати.
2. Да се обособи „Зона за изчакване отчитането на изборните резултати“ –
седящи места в основна зала и буферна зона „Обходни коридори“, която да се обозначи с
указателни табели и знаци.
3. Достъпа до двете зони да се осъществява единствено през входа, находящ се от
северната страна на многофункционална зала „Арена-Шумен“, през паркинга за инвалиди.
4. До основната зала (игрище), достъпа да се осъществява единствено през втори
вход (откъм обходни коридори, северната страна на многофункционална зала „АренаШумен“.
5. След приключване отчитането на изборните резултати, членовете на СИК да
напускат многофункционална зала „Арена-Шумен“ единствено през изхода към подземен
паркинг.
6. На видно място да се поставят указателни табели за задължението на всички
участници в изборния процес да носят защитна маска за лице, спазване на физическа
дистанция и извършване хигиена на ръцете, като на входа и изхода по т. 3 да се поставят
дезинфекциращи устройства, като служителите на Областна администрация Шумен да
следят за спазването на противоепидемичните мерки.
ІІ. ЗАБРАНЯВАМ
7. Достъпа до зоната по т. 1 от настоящата заповед на лица, с изключение на
членовете на РИК Шумен, сътрудниците към РИК Шумен, операторите от Изчислителния
пункт към РИК Шумен, членовете на СИК - отчитащи резултатите, както и посочените лица
в чл. 288а от Изборния кодекс.
8. Достъпа до зоната по т. 2 от настоящата заповед на лица, с изключение на лицата
по т. 7, на органите на МВР, на членовете на дежурния медицински екип, на служителите от

Областна администрация Шумен, на дежурните служители на ОП „ОЖИ“ и на членовете на
наетия персонал за дезинфекция.
9. Поставянето на бюра, маси и други съоръжения, непосредствено преди и след
входа и изхода на многофункционална зала „Арена-Шумен“ по т. 3 и т.5 от настоящата
заповед.
Заповедта да се изпрати незабавно на Председателя на РИК Шумен, на Директора на
Областна дирекция на МВР – Шумен и на кметовете на общини от област Шумен за
сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично.
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