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ЗАПОВЕД
№ З-20-457/ 20.08.2020 г.
гр. Попово, 2020 г.

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, 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. и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал.2 и чл. 464, т.7 от Изборния кодекс, т.11 от Хронограмата за частичните
избори за кметове, насрочени за 27 септември 2020 г. (приета с Решение № 1811-МИ от 21 май
2020 г.) и Решение №301 от 19.08.2020 г. на Общинска избирателна комисия Попово относно
определяне и обявяване на номерата на изборните райони на изборите на 27-ми септември 2020 г.
НАРЕЖДАМ:

І. Образувам избирателни секции на територията на Община Попово, обл. Търговище, съгласно
Приложение №1-неразделна част от настоящата заповед, за 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. и утвърждавам тяхната номерация, обхват и адрес.
ІІ. Настоящата заповед да се обяви на населението чрез публикуването и на официалната
интернет страница на община Попово, както и на информационното табло на общинска
администрация, а копие от същата да се изпрати на Общинска избирателна комисия гр. Попово,
ТЗ на Главна Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в МРРБ в гр.
Търговище, Районно управление „Полиция” гр. Попово и Районна служба „Пожарна безопасност
и защита на населението” гр. Попово и на кметствата, в които ще се произвеждат частичните
избори.
ІІІ. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Христо Белчев - Секретар на Община
Попово.
ІV. Заповедта може да се оспорва пред Областния управител на област Търговище по реда на
чл.8, ал.4 от Изборния кодекс.
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Приложение № 1

СПИСЪК
на местонахождението на помещенията за гласуване и номерата на избирателните секции в
Община Попово 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,
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.

№ на секцията

Място за гласуване

25-24-00-025 с. Водица

Ресторант РПК

25-24-00-043 с. Медовина

Клуб на пенсионера

25-24-00-050 с. Славяново

Читалище „Люба Велич – 1905“ с. Славяново

