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З А П О В Е Д 

 

№ З- 20-556 

 

гр. Попово, 23.09. 2020 г. 

 

 

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,  Писмо изх. №ЧМИ-06-

9/1/18.09.2020 г. на ЦИК относно утвърждаване на мерки във връзка с 

осигуряване на здравословни и безопасни условия при произвеждане на 

частичните избори на 27.09.2020 г. в селата Водица, Славяново и Медовина, 

Община Попово поради риска от разпространение на COVID-19 и Заповед №РД-

01-487/31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на 

противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 01.09.2020 г. 

до 30.09.2020 г., както и Решение на Областния координационен щаб за борба с 

COVID-19 Търговище  

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

 

І.   При провеждане на изборния процес в  селата Водица, Славяново и 

Медовина, Община Попово да се спазват следните противоепидемични мерки: 

 

- Физическа дистанция между лицата участващи в изборния процес най – 

малко от 1.5 м.; 

- Дезинфекция на повърхностите в изборните помещения; 

- Използване на лични предпазни средства /защитна маска за лице или друго 

средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем, както и 

използването на ръкавици/; 

- Хигиена /дезинфекция/  на ръцете на членовете на СИК; 

- Измерване на телесната температура преди влизане в съответната 

избирателна секция; 

- При установяване на гласоподавател с температура над 37 градуса 

препоръчва се същият да ползва предпазен костюм за еднократна 

употреба;  
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- Повърхностите в близост до изборните книжа и материали, избирателната 

кутия, кутията с разписките, както и масата в кабината за гласуване, вкл. и 

химикалката да се почистват от член на СИК; 

- Член на СИК да дезинфекцира химикалката, с която гласуват 

избирателите, като същия проверява дали пише със син цвят. 

 

II. За изпълнение на мерките в т. І. от настоящата заповед Община Попово да 

осигури чрез Секретаря си следните препарати и материали: 

1. препарат за почистване на повърхности за СИК /с. Медовина, с. Славяново 

и с. Водица/; 

2.  защитна маска за лице за членовете на СИК /с. Медовина, с. Славяново и 

с. Водица/ и за служителите на РУ „Полиция“ Попово; 

3.  препарат за дезинфекция на ръцете за СИК /с. Медовина, с. Славяново и с. 

Водица;/ 

4. предпазни костюми за еднократна употреба за СИК /с. Медовина, с. 

Славяново и с. Водица/; 

5. термометри за измерване на телесната температура преди влизане в          

съответната избирателна секция СИК /с. Медовина, с. Славяново и с. 

Водица/; 

6. препарат за почистване на пода в изборните помещения за СИК 

/Медовина, Славяново и Водица/; 

7. ръкавици за членовете на СИК /с. Медовина, с. Славяново и с. Водица/; 

8.  самозалепващи стикери обозначаващи дистанцията, която трябва да се 

спазва от гласоподавателите. 

 

III. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община 

Попово. 

 

IV. Заповедта да се сведе до знанието на лицата, участващи в изборния процес 

чрез публикуване на интернет страницата на общината, на СИК, в които ще се 

произвежда изборния процес, както и на ОИК за сведение. 

 

 

     

 

За Кмет на община Попово 

Зам.-кмет инж. Милена Божанова, 

Съгл. заповед №З-20-537/21.09.2020г. 

 

 


