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З А П О В Е Д 
 

№ З-20-458/20.08.2020 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, пренасрочен с Указ №77 от 
07.04.2020 г., община Попово, обн. ДВ бр. 35 от 10.04.2020 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.41, ал.1, 2 и ал. 3 и чл.42, ал.1 и ал3  във вр. с чл.464, 
т.8 и т.13 от Изборния кодекс и  т.23 от Хронограмата за частичните избори за кметове, насрочени за 
27 септември 2020 г. (приета с Решение № 1811-МИ от 21 май 2020 г.)  

НАРЕЖДАМ: 
 

І. Определям местата за обявяване на избирателните списъци 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-ми септември 2020 г.,  както следва: 
  
 
 
 

 
№ на секция 
 
 

 
      Място за обявяване на 
избирателни списъци        
 

 
Местонахождение на 
секция 

 
25-24-00-025  

 
   
НЧ „Просвета 1894” с. Водица 
 

 
 
с. Водица, общ. Попово 

 
25-24-00-043  

 
Помещение към ЗК „Напредък” 
(бивша автогара) с. Медовина 

 
 
с. Медовина, община 
Попово 

 
25-24-00-050  

 
Сграда на кметство с. Славяново 

 
с. Славяново, община 
Попово 

 
 
 
ІІ. В срок до 6-ти септември предварителните избирателни списъци, вкл. част І-ва да бъдат 
обявени на населението в района на съответната избирателна секция и публикувани на интернет 
страницата на Община Попово. Справка по ЕГН може да бъде извършена в Община Попово, на 
безплатен телефон  0800-12-805.  
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ІІІ. Избирателните списъци да се връчат за обявяване на кметовете на кметства, в които ще се 
произвеждат частичните избори срещу подпис за изпълнение. 
 
ІV. Списъците да се поставят на видно място в района на избирателната секция. 
 
V. Ръководителите определените в т.I обекти  /места/ за обявяване на избирателните списъци да 
предоставят витрини, вътрешни преградни стени, колони, остъклени фасади и/или др. за 
поставяне на избирателните списъци,  с оглед извършване на справки по тях от страна на 
населението. 
 
VІ. За периода до провеждането на изборите, съхраняването на избирателните списъци и 
поддържането им в изряден вид ВЪЗЛАГАМ на стопанисващите съответните обекти. 
 
VІІ. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Попово, а  препис 
от  същата да се връчи на:  ОИК Попово, за сведение и на кметовете на кметства, в които ще се 
произвежда частичен избор за кмет на кметство, за извършване на организационно-техническа 
подготовка по обявяване на избирателните списъци.  
 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Христо Белчев - Секретар на  Община Попово.  
 

 
 

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 

 
 


