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ЗАПОВЕД 
№ ЗК - .{ 10 / ('3 O.f.. J.,O.J.CJ~· 

На основание чл . 44, ал . 2 от Закона за местното самоуправление и местн а~ 11 

а.J.\t инистрация , чл . 11, ал. 2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите. ч .1 
19. ал . 1, т. 2 от Закона за пътищата, и чл. З, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Наредба за орrани3ац11>1 

на :.t ви жението на територията на Община Силистра, във връзка с писмо с наш No Bтpl(
l 9 от 27.01.2020 г. от дирекция „Хуманитарни дейности" при Община Силистра 3а 

оси гуряван е безопасността на участниците при провеждане на шествие във връзка l: 

отбелязването на 10-ти февруари - 142 години от Освобождението на Силистра , 

НАР Е Ж Д АМ: 
ДА СЕ ЗАБРАНИ временно движението на пътни превозни средства, с 

нзк.1ючение на автомобили със специален режим на движение, на · 10.02.202 0 1 . 

/n о н е,:tел ни к/ от 10:30 до 12:00 часа, по следните улици на територията на 1 r"' 
Си:тистра : 

Ул. „Христо Смирненски" - от църквата до ул. „Симеон Велики" и 

От ул. „Симеон Велики" до началото на ул . „Хан Омуртаг", където е паметната 
пло ч а. 

След преминаване на участниците, улиците да бъдат освобождавани поетапно "3~1 

,;t в и жение от органите на МВР - Силистра, без да се изчаква указания в настояща·! ~1 

заповед срок за за·брана на движението . 

Организаторите на мероприятието, да вземат необходимите мерки по осигуряван~' 

безопасността на участниците. 

Настоящата заповед да се връчи на Директора на ОД на МВР - Силистра. нс~ 

Нача.1 н и к - отдел „Инспекторат" при Община Силистра за сведение и изпълнение, и t,1 

се ог,1аси публично . 

Контрол по изпълнение на съ възлагам на Секретаря на Община Силистр;:~. 
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