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ЗАПОВЕД
№З-20-464/26.08.2020 г.

На основание чл. 44, ал.1 т.8 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация, чл. 464, т.10 и чл. 182 и 183, ал.3 от Изборния кодекс, т.57 от
Хронограмата за частичните избори за кметове, насрочени за 27 септември 2020 г. (приета
с Решение № 1811-МИ от 21 май 2020 г.), т.11 от Решение №1872-МИ от 20.08.2020 г. на
ЦИК за прилагане на Решение №794-МИ от 27.08.2019г. на ЦИК във връзка с
произвеждане на частични избори за кметове на кметства на територията на община
Попово в селата Славяново, Водица и Медовина, насрочени за 27.09.2020 г. с Укази на
Президента № 67 от 18.03.2020 г. за кмет на кметство с. Славяново, община Попово,
пренасрочен с Указ №77 от 07.04.2020 г., обн. ДВ бр. 35 от 10.04.2020 г., обн. ДВ бр. 25 от
20.03.2020 г., №89 за кмет на кметство с. Водица, община Попово, обн. ДВ бр. 46 от
19.05.2020 г. и № 98 за кмет на кметство с. Медовина, община Попово, обн. ДВ бр. 48 от
26.05.2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Предизборната кампания във връзка с произвеждането на частични избори за кметове
на кметства на територията на община Попово в селата Славяново, Водица и Медовина,
насрочени за 27 септември 2020 г. да се открие на 7-ми септември 2020 г. и да приключи
в 24.00 ч. на 25-ти септември 2020г. В случаите на втори тур, предизборната кампания
започва веднага след определяне на кандидатите и датата за провеждане на втория тур от
ОИК и приключва в 24.00 часа на деня преди изборния ден.

II. Възлагам на ВРИД кметовете на населените места, в които ще се произвежда частичен
избор за кмет на кметство /Водица, Славяново, Медовина/ да определят със своя заповед
местата за поставяне на агитационни материали на територията на съответното кметство.

ІІІ. ЗАБРАНЯВАМ:
1. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по
установения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите.
2. Публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната
кампания
3. Поставянето на агитационни материали преди откриване на предизборната
кампания.
4. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на
гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на
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движението, както и материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто
име на кандидатите.
5. Използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на
Република България и/или чужда държава, както и религиозни знаци или
изображения.
6. Провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения,
институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече
от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.
7. Провеждането на агитация на работните места от лица на изборна длъжност в
синдикалните и работодателските организации.
8. Използването на държавен и общински транспорт за агитация.
9. Предизборна агитацията 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;
10. Предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не се счита за агитация
извършването на религиозни обреди.
11. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни
комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от
входа на сградата, в която е изборното помещение през изборния ден и до края на
гласуването.
12. В търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда
на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

ІV. В срок до 7 дни след изборния ден, а когато се провежда втори тур - в срок до седем
дни от датата на провеждането му, партиите, коалициите и инициативните комитети
премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите
избори, по реда на чл.186, ал.3 от Изборен кодекс.

V. За нарушения на настоящата заповед се прилагат съответните административнонаказателни разпоредби на Изборния кодекс.
VІ. Настоящата заповед да се обяви публично на населението на общината по
подходящ начин, както и да се постави на информационното табло в сградата на общинска
администрация и на интернет страницата на Община Попово, а копия от нея да се
предоставят на ВРИД кметове на кметства, в които ще се произвежда частичен избор за
кмет, Началника на Районно управление гр.Попово и на Общинска избирателна комисия
Попово, за сведение.
VІІ. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Христо Белчев Ненов - Секретар на
Община Попово.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда и в сроковете, предвидени в АПК.

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО
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