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З А П О В Е Д 
 

№ 1917 

гр. Върбица, 12.11.2021 г. 

 
  
          На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и Заповед № РД-15-132 от 12.11.2021 г.  
на Областния управител на област Шумен, във връзка с провеждането на избори за 
президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 
2021 г., с цел осигуряване на нормална обстановка и  опазване на обществения ред  в 
изборния ден  
  

З А Б Р А Н Я В А М : 
 

         1. Продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в търговските 
обекти и заведенията за обществено хранене на територията на община Върбица от 
07.00 часа до 20.00 часа на 14 ноември 2021 г. (неделя) и при евентуален нов избор 
за президент и вицепрезидент на републиката от 07.00 часа до 20.00 часа на 21 
ноември 2021 г. (неделя).  
         2. Масови прояви на територията на община Върбица, при които съществуват 
предпоставки за нарушаване на обществения ред. 
         3. Служителите към Общинска администрация – гр.Върбица съвместно с 
служители на МВР на РУ–Велики Преслав да следят за опазване на обществения ред, 
като осъществяват непрекъснат контрол върху спазването на законовите разпоредби и 
осигурят нормална обстановка в деня на изборите. 
 
          Препис от настоящата ми заповед да се връчи на кметовете на кметства, 
управителите на магазини и заведения за обществено хранене за сведение и 
изпълнение. 
             
          Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставяне на информационното 
табло на партерния етаж в сградата на Общинска администрация и публикувана в 
интернет страницата на общината с адрес: www.varbitsa.org, секция „Избори”. 

 
          Контролът по изпълнение на тази заповед възлагам на секретаря на Община 
Върбица и началника на УП Върбица. 

  

 
 
 
 
ИНЖ. МЕРДИН БАЙРЯМ /П/ 
Кмет на община Върбица 
 


