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ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА РАЗГРАД, ОБЛАСТ РАЗГРАД  

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 38 

гр. Разград, 01.11.2015 г. 

Днес, 01.11.2015 г., от 11:00 ч., в стая № 106, намираща се в административната сграда 
на Община Разград, на адрес гр. Разград бул. „Бели Лом” № 37 А, Общинска  избирателна 
комисия община Разград, област Разград за произвеждане на избори за общински съветници и 

за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г., проведе заседание в 
състав: 

Председател:                     Радка Башакова 
Заместник-председател: Катинка Петкова Матеева 
Секретар:                          Нергин Хюсеинов Хамдиев 
Членове: 
Красимир Атанасов Атанасов 

Цветелина Ботева Ботева 
Петя Станчева Стефанова 
Жоро Михайлов Чобанов 
Иван Димитров Иванов 
Станислав Николов Колев 

Светлана Недялкова Неделчева 
Русанка Димитрова Неделчева 
 

Няма отсъстващи членове. 
 

Председателят на ОИК-Разград изрично отбеляза, че посоченият в протокола дневен ред 

ще се допълва непрекъснато в хода на изборния ден до приключването му, обявяването на 
резултатите и вземане на решения по всички въпроси, свързани с отчитане на резултатите от 
гласуването на втори тур. 

Заседанието се открива по повод постъпила жалба в 10:35 ч. 

Установеният Дневен ред за деня е следния: 
 

1. Разглеждане на жалба с вх. № 316-МИ от 01.11.2015 г., постъпила в 10:35 ч. от 
Димитър Цонев Стефанов, кандидат за общински съветник, издигнат от ПП ГЕРБ, против 
Решение на ОИК-Разград № 287-МИ/26.10.2015 г.  

2. Разглеждане на Рапорт с рег. № 330-16601/30.10.2015 г. от Филип Атанасов Филев, 
мл. експерт  в ОДЧ на ОД на МВР гр. Разград, изготвен по сигнал, подаден от Елка Неделчева 
на телефон 112, относно извършване на предизборна агитация в 19:02 ч. на 30.10.2015 г. в 
ромската махала в района на ЦДГ „Райна Княгиня“ от кандидата за кмет на община Разград 

Валентин Василев, издигнат от ПП ГЕРБ, постъпил в ОИК-Разград в 11:15 ч. на 01.11.2015 г. и 

заведен с вх. № 317-МИ.  

3. Разглеждане на жалба с вх. № 318-МИ от 01.11.2015 г., постъпила в 11:20 ч. от Денчо 

Бояджиев, независим кандидат за кмет на община Разград, относно нарушение на изборните 
правила в СИК № 17260002 с. Благоево.  

4. Разглеждане на сигнал с вх. № 319-МИ от 01.11.2015 г., постъпил в 12:10 ч. от инж. 

Мирослав Добрев, началник на отдел „КС, ОРО и Т“ в Община Разград, относно 

разпространение на агитационни материали на ПП ГЕРБ на нерегламентирани места, извън 

определените със Заповед № 1278/16.09.2015 г. на кмета на Община Разград. 

5. Разглеждане на жалба с вх. № 320-МИ от 01.11.2015 г., постъпила в 12:20 ч. от 
Димитър Цонев Стефанов, общински секретар за община Разград на ПП ГЕРБ, относно 

отправяне на обиди и заплахи към Руско Ангелов Димитров, секретар на СИК № 172600002 с. 
Благоево и останалите членове на СИК. 
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6. Разглеждане на жалба с вх. № 321-МИ от 01.11.2015 г., постъпила в 13:50 ч. от 
Димитър Цонев Стефанов, общински секретар за община Разград на ПП ГЕРБ, относно броят 
на избирателите в избирателния списък на СИК № 172600015 с. Побит камък за произвеждане 
на ІІ тур за избори за кмет на община Разград и кмет на кметство Побит камък. 

7. Разглеждане на сигнал с вх. № 322-МИ от 01.11.2015 г., постъпил в 16:55 ч. от Добрин 

Добрев, представляващ ИК за издигане на независимия кандидат за кмет на община Разград 

Денчо Бояджиев, относно грубо нарушение на избирателните изисквания в СИК № 172600027 

с. Ясеновец. 

8. Разглеждане на жалба с вх. № 323-МИ от 01.11.2015 г., постъпила в 17:35 ч. от 
Димитър Цонев Стефанов, общински секретар за община Разград на ПП ГЕРБ, относно 

нарушение по смисъла на ИК в СИК № 172600027 с. Ясеновец. 

9. Вземане на решение относно обявяване края на изборния ден. 

10. Вземане на решение относно лицата, които да предадат избирателните списъци на ТЗ 

ГРАО Разград. 

11. Установяване и обявяване на резултатите от гласуване на 01.11.2015 г. на ІІ тур на 
изборите за кмет на община Разград, област Разград.  

12. Установяване и обявяване на резултатите от гласуване на 01.11.2015 г. на ІІ тур на 
изборите за кмет на кметство Побит камък, община Разград, област Разград. 

13. Установяване и обявяване на резултатите от гласуване на 01.11.2015 г. на ІІ тур на 
изборите за кмет на кметство Пороище, община Разград, област Разград. 

14. Установяване и обявяване на резултатите от гласуване на 01.11.2015 г. на ІІ тур на 
изборите за кмет на кметство Радинград, община Разград, област Разград. 

15. Установяване и обявяване на резултатите от гласуване на 01.11.2015 г. на ІІ тур на 
изборите за кмет на кметство Раковски, община Разград, област Разград. 

 

Други предложения, не бяха направени, поради което ОИК-Разград гласува предложения 
дневен ред както следва: 

 

 

№ Длъжност Име Гласувал 

„ЗА” 

Гласувал 

„ПРОТИВ” 

Гласувал с 
„ОСОБЕНО 

МНЕНИЕ” 

1 Председател Радка Радева Башакова +   

2 Зам.-председател Катинка Петкова Матеева +   

3 Секретар Нергин Хюсеинов Хамдиев +   

4 Член Петя Станчева Стефанова +   

5 Член Красимир Атанасов Атанасов +   

6 Член Цветелина Ботева Ботева +   

7 Член Иван Димитров Иванов +   

8 Член Станислав Николов Колев +   

9 Член Светлана Недялкова Неделчева +   

10 Член Жоро Михайлов Чобанов +   

1 

Член Русанка Димитрова Неделчева +   

 

С оглед на проведеното гласуване, предложението за дневен ред на заседанието се 
приема с 11 (единадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО 

МНЕНИЕ”. 

 

По т. 1 от дневния ред. 

Председателят докладва за сведение жалба с вх. № 316-МИ от 01.11.2015 г., постъпила 
в 10:35 ч. от Димитър Цонев Стефанов, кандидат за общински съветник, издигнат от ПП ГЕРБ, 

против Решение на ОИК-Разград № 287-МИ/26.10.2015 г., с което са обявени резултатите за 
избор на общински съветници в община Разград, поради което на основание чл. 459, ал. 3 от ИК 

същата следва да се окомплектова и се изпрати на Административен съд Разград. 
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По т. 2 от дневния ред. 

Председателят докладва Рапорт с рег. № 330-16601/30.10.2015 г. от Филип Атанасов 
Филев, мл. експерт  в ОДЧ на ОД на МВР гр. Разград, изготвен по сигнал, подаден от Елка 
Неделчева на телефон 112, относно извършване на неправомерна предизборна агитация в 19:02 

ч. на 30.10.2015 г. в ромската махала в района на ЦДГ „Райна Княгиня“ от кандидата за кмет на 
община Разград Валентин Василев, издигнат от ПП ГЕРБ, постъпил в ОИК-Разград в 11:15 ч. на 
01.11.2015 г. и заведен с вх. № 317-МИ.  

Посочената в рапорта предизборна агитация е извършена в 19:02 ч. на 30.10.2015 г., 
петък, явяващ се последен ден за предизборна агитация за ІІ тур на местни избори.  

От посочените факти в разглеждания рапорт е видно, че времето и мястото на 
провеждане на предизборна агитация не са в нарушение на чл. 182 от ИК, поради което 

посоченият в рапорта сигнал следва да се остави без уважение. 
 

 Възражения не бяха направени, поради което комисията гласува както следва: 
№ Длъжност Име Гласувал 

„ЗА” 

Гласувал 

„ПРОТИВ” 

Гласувал с 
„ОСОБЕНО 

МНЕНИЕ” 

1 Председател Радка Радева Башакова +   

2 Зам.-председател Катинка Петкова Матеева +   

3 Секретар Нергин Хюсеинов Хамдиев +   

4 Член Петя Станчева Стефанова +   

5 Член Красимир Атанасов Атанасов +   

6 Член Цветелина Ботева Ботева +   

7 Член Иван Димитров Иванов +   

8 Член Станислав Николов Колев +   

9 Член Светлана Недялкова Неделчева +   

10 Член Жоро Михайлов Чобанов +   

11 Член Русанка Димитрова Неделчева +   

 

С оглед на проведеното гласуване с 11 (единадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа 
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Общинска избирателна комисия Община 
Разград, област Разград прие следното 

РЕШЕНИЕ № 305-МИ 

 

Председателят докладва Рапорт с рег. № 330-16601/30.10.2015 г. от Филип Атанасов 
Филев, мл. експерт  в ОДЧ на ОД на МВР гр. Разград, изготвен по сигнал, подаден от Елка 
Неделчева на телефон 112, относно извършване на неправомерна предизборна агитация в 19:02 

ч. на 30.10.2015 г. в ромската махала в района на ЦДГ „Райна Княгиня“ от кандидата за кмет на 
община Разград Валентин Василев, издигнат от ПП ГЕРБ, постъпил в ОИК-Разград в 11:15 ч. на 
01.11.2015 г. и заведен с вх. № 317-МИ.  

Посочената в рапорта предизборна агитация е извършена в 19:02 ч. на 30.10.2015 г., 
петък, явяващ се последен ден за предизборна агитация за ІІ тур на местни избори.  

От посочените факти в разглеждания рапорт е видно, че времето и мястото на 
провеждане на предизборна агитация не са в нарушение на чл. 182 от ИК, поради което 

посоченият в рапорта сигнал следва да се остави без уважение. 
 

На основание чл. 87 ал. 1, т. 1 и т. 22 и чл. 182 от Изборния кодекс, с 11 (единадесет) 
гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Общинска  
избирателна комисия Разград, област Разград 

Р Е Ш И: 

 Оставя без уважение сигнал, подаден от Елка Неделчева на телефон 112, относно 

извършване на неправомерна предизборна агитация в 19:02 ч. на 30.10.2015 г. в ромската 
махала в района на ЦДГ „Райна Княгиня“ от кандидата за кмет на община Разград Валентин 

Василев, издигнат от ПП ГЕРБ, препратен в ОИК-Разград чрез Рапорт с рег. № 330-
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16601/30.10.2015 г. от Филип Атанасов Филев, мл. експерт  в ОДЧ на ОД на МВР гр. Разград, 

постъпил в 11:15 ч. на 01.11.2015 г. и заведен с вх. № 317-МИ.  

 

По т. 3 от дневния ред. 

 Председателят докладва жалба с вх. № 318-МИ от 01.11.2015 г., постъпила в 11:20 ч. от 
Денчо Бояджиев, независим кандидат за кмет на община Разград, относно нарушение на 
изборните правила в СИК № 17260002 с. Благоево, както следва: секретарят на комисията Руско 

Ангелов Димитров, в нарушение на чл. 118 от ИК не допуска в секционното помещение 
Младен Мирославов Мизурски, регистриран и снабден по реда на чл. 118 от ИК с 
Удостоверение № 11/29.10.2015 г., издадено от ОИК-Разград за застъпник на независимия 
кандидат Денчо Бояджиев; в същата секция, в нарушение на чл. 236 от ИК неправомерно е 
недопусната да гласува с придружител Йорданка Великова Неделчева. 

Членовете на ОИК-Разград Жоро Михайлов Чобанов и Светлана Недялкова Неделчева 
извършиха проверка на място и докладваха, че към момента на извършване на проверката 
посочените в жалбата нарушения на изборните правила са отстранени, както следва: 
- застъпникът Младен Мирославов Мизурски, регистриран и снабден по реда на чл. 118 от 

ИК с Удостоверение № 11/29.10.2015 г., издадено от ОИК-Разград за застъпник на 
независимия кандидат Денчо Бояджиев, е влязъл в изборното помещение след 

представителите на ОИК-Разград и е заявил, че към момента не среща пречки да 
осъществява правомощията си; по данни на председателя на СИК причината за 
първоначалното му недопускане е отказът на застъпника да покаже личната си карта 
заедно с удостоверението за застъпник, което в последствие е направил. Без сравнение 
на данните между личната карта и удостоверението на застъпника, няма как да се 
удостовери самоличността на същия. 

- От направената проверка в избирателния списък е установено, че Йорданка Великова 
Неделчева е упражнила правото си на глас, като в графа забележки на избирателния 
списък срещу името й е записано името на придружителя, а самият придружител е 
вписан в Списъка за допълнително вписване на придружителите (приложение № 73-МИ 

от изборните книжа). 
 

С оглед на изложеното, жалбата следва да се остави без уважение поради това, че към 

момента на проверката са отстранени всички нарушения, посочени в нея. 
 

          Възражения не бяха направени, поради което комисията гласува както следва: 
№ Длъжност Име Гласувал 

„ЗА” 

Гласувал 

„ПРОТИВ” 

Гласувал с 
„ОСОБЕНО 

МНЕНИЕ” 

1 Председател Радка Радева Башакова +   

2 Зам.-председател Катинка Петкова Матеева +   

3 Секретар Нергин Хюсеинов Хамдиев +   

4 Член Петя Станчева Стефанова +   

5 Член Красимир Атанасов Атанасов +   

6 Член Цветелина Ботева Ботева +   

7 Член Иван Димитров Иванов +   

8 Член Станислав Николов Колев +   

9 Член Светлана Недялкова Неделчева +   

10 Член Жоро Михайлов Чобанов +   

11 Член Русанка Димитрова Неделчева +   

 

С оглед на проведеното гласуване с 11 (единадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа 
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Общинска избирателна комисия Община 
Разград, област Разград прие следното 

РЕШЕНИЕ № 306-МИ 
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Председателят докладва жалба с вх. № 318-МИ от 01.11.2015 г., постъпила в 11:20 ч. от 
Денчо Бояджиев, независим кандидат за кмет на община Разград, относно нарушение на 
изборните правила в СИК № 17260002 с. Благоево, както следва: секретарят на комисията Руско 

Ангелов Димитров, в нарушение на чл. 118 от ИК не допуска в секционното помещение 
Младен Мирославов Мизурски, регистриран и снабден по реда на чл. 118 от ИК с 
Удостоверение № 11/29.10.2015 г., издадено от ОИК-Разград за застъпник на независимия 
кандидат Денчо Бояджиев; в същата секция, в нарушение на чл. 236 от ИК неправомерно е 
недопусната да гласува с придружител Йорданка Великова Неделчева. 

Членовете на ОИК-Разград Жоро Михайлов Чобанов и Светлана Недялкова Неделчева 
извършиха проверка на място и докладваха, че към момента на извършване на проверката 
посочените в жалбата нарушения са отстранени, както следва: 
- застъпникът Младен Мирославов Мизурски, регистриран и снабден по реда на чл. 118 от 

ИК с Удостоверение № 11/29.10.2015 г., издадено от ОИК-Разград за застъпник на 
независимия кандидат Денчо Бояджиев, е влязъл в изборното помещение след 

представителите на ОИК-Разград и е заявил, че към момента не среща пречки да 
осъществява правомощията си; по данни на председателя на СИК причината за 
първоначалното му недопускане е отказът на застъпника да покаже личната си карта 
заедно с удостоверението за застъпник, което в последствие е направил. Без сравнение 
на данните между личната карта и удостоверението на застъпника, няма как да се 
удостовери самоличността на застъпника. 

- От направената проверка в избирателния списък е установено, че Йорданка Великова 
Неделчева е упражнила правото си на глас, като в графа забележки срещу името й в 

избирателния списък е записано името на придружителя, а самият придружител е вписан 

в Списъка за допълнително вписване на придружителите (приложение № 73-МИ от 
изборните книжа). 

 

На основание на чл. 87 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 22 от Изборния кодекс, Общинска  избирателна 
комисия Разград, област Разград 

Р Е Ш И: 

Оставя без уважение сигнал, жалба от жалба с вх. № 318-МИ от 01.11.2015 г., постъпила 
в 11:20 ч. от Денчо Бояджиев, независим кандидат за кмет на община Разград, относно 

нарушение на изборните правила в СИК № 17260002 с. Благоево. 

 

По т. 4 от дневния ред. 

Председателят докладва сигнал с вх. № 319-МИ от 01.11.2015 г., постъпил в 12:10 ч. от 
инж. Мирослав Добрев, началник на отдел „КС, ОРО и Т“ в Община Разград, относно 

разпространение на агитационни материали на ПП ГЕРБ на нерегламентирани места, извън 

определените със Заповед № 1278/16.09.2015 г. на кмета на Община Разград, както следва: 
- На автобусната спирка на ж.п.гара Разград 

- На централната автобусна спирка на ж.к. „Орел“ гр. Разград 

- На сградата на трансформаторен пост на ул. „Св. Климент“ гр. Разград. 

След извършена справка се установи, че посочените в сигнала места са извън 

определените със Заповед № 1278/16.09.2015 г. на кмета на Община Разград места за поставяне 
на агитационни материали, поради което следва да се укаже на кмета на община Разград да 
организира премахването им. 

Възражения не бяха направени, поради което комисията гласува както следва: 
№ Длъжност Име Гласувал 

„ЗА” 

Гласувал 

„ПРОТИВ” 

Гласувал с 
„ОСОБЕНО 

МНЕНИЕ” 

1 Председател Радка Радева Башакова +   

2 Зам.-председател Катинка Петкова Матеева +   

3 Секретар Нергин Хюсеинов Хамдиев +   

4 Член Петя Станчева Стефанова +   

5 Член Красимир Атанасов Атанасов +   

6 Член Цветелина Ботева Ботева +   
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7 Член Иван Димитров Иванов +   

8 Член Станислав Николов Колев +   

9 Член Светлана Недялкова Неделчева +   

10 Член Жоро Михайлов Чобанов +   

11 Член Русанка Димитрова Неделчева +   

 

С оглед на проведеното гласуване с 11 (единадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа 
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Общинска избирателна комисия Община 
Разград, област Разград прие следното 

РЕШЕНИЕ № 307-МИ 

Председателят докладва сигнал с вх. № 319-МИ от 01.11.2015 г., постъпил в 12:10 ч. от 
инж. Мирослав Добрев, началник на отдел „КС, ОРО и Т“ в Община Разград, относно 

разпространение на агитационни материали на ПП ГЕРБ на нерегламентирани места, извън 

определените със Заповед № 1278/16.09.2015 г. на кмета на Община Разград, както следва: 
- На автобусната спирка на ж.п.гара Разград 

- На централната автобусна спирка на ж.к. „Орел“ гр. Разград 

- На сградата на трансформаторен пост на ул. „Св. Климент“ гр. Разград. 

След извършена справка се установи, че посочените в сигнала места са извън 

определените със Заповед № 1278/16.09.2015 г. на кмета на Община Разград места за поставяне 
на агитационни материали, поради което следва да се укаже на кмета на община Разград да 
разпореди премахването им. 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22 и чл. 186, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска  
избирателна комисия Разград, област Разград 

Р Е Ш И: 

Указва на кмета на община Разград да разпореди премахването на агитационни 

материали на ПП ГЕРБ на нерегламентирани места, извън определените със Заповед № 

1278/16.09.2015 г. на кмета на Община Разград, както следва: 
- На автобусната спирка на ж.п.гара Разград 

- На централната автобусна спирка на ж.к. „Орел“ гр. Разград 

- На сградата на трансформаторен пост на ул. „Св. Климент“ гр. Разград. 

 

По т. 5 от дневния ред. 

Председателят докладва жалба с вх. № 320-МИ от 01.11.2015 г., постъпила в 12:20 ч. от 
Димитър Цонев Стефанов, общински секретар за община Разград на ПП ГЕРБ, относно 

нарушение по смисъла на Изборния кодекс, изразяващо се в отправяне на обиди и заплахи към 

Руско Ангелов Димитров, секретар на СИК № 172600002 с. Благоево и останалите членове на 
СИК от гласоподавателката Пенка Неделчева при спор относно правото да гласува с 
придружител. 

ОИК-Разград констатира, че описаното в жалбата нарушение не се явява нарушение по 

смисъла на Изборния кодекс, поради което същата следва да се остави без уважение. 
Възражения не бяха направени, поради което комисията гласува както следва: 

№ Длъжност Име Гласувал 

„ЗА” 

Гласувал 

„ПРОТИВ” 

Гласувал с 
„ОСОБЕНО 

МНЕНИЕ” 

1 Председател Радка Радева Башакова +   

2 Зам.-председател Катинка Петкова Матеева +   

3 Секретар Нергин Хюсеинов Хамдиев +   

4 Член Петя Станчева Стефанова +   

5 Член Красимир Атанасов Атанасов +   

6 Член Цветелина Ботева Ботева +   

7 Член Иван Димитров Иванов +   

8 Член Станислав Николов Колев +   

9 Член Светлана Недялкова Неделчева +   

10 Член Жоро Михайлов Чобанов +   

11 Член Русанка Димитрова Неделчева +   
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С оглед на проведеното гласуване с 11 (единадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа 
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Общинска избирателна комисия Община 
Разград, област Разград прие следното 

РЕШЕНИЕ № 308-МИ 

Председателят докладва жалба с вх. № 320-МИ от 01.11.2015 г., постъпила в 12:20 ч. от 
Димитър Цонев Стефанов, общински секретар за община Разград на ПП ГЕРБ, относно 

нарушение по смисъла на Изборния кодекс, изразяващо се в отправяне на обиди и заплахи към 

Руско Ангелов Димитров, секретар на СИК № 172600002 с. Благоево и останалите членове на 
СИК от гласоподавателката Пенка Неделчева при спор относно правото да гласува с 
придружител. 

ОИК-Разград констатира, че описаното в жалбата нарушение не се явява нарушение по 

смисъла на Изборния кодекс, поради което същата следва да се остави без уважение. 
На основание на чл. 87 ал. 1, т. 1 и т. 22 от Изборния кодекс, Общинска  избирателна 

комисия Разград, област Разград 

Р Е Ш И: 

Оставя без уважение жалба от жалба с вх. № 320-МИ от 01.11.2015 г., постъпила в 12:20 

ч. от Димитър Цонев Стефанов, общински секретар за община Разград на ПП ГЕРБ, относно 

нарушение по смисъла на Изборния кодекс, изразяващо се в отправяне на обиди и заплахи към 

Руско Ангелов Димитров, секретар на СИК № 172600002 с. Благоево и останалите членове на 
СИК от гласоподавателката Пенка Неделчева при спор относно правото да гласува с 
придружител. 

 

По т. 6 от дневния ред. 

Председателят докладва жалба с вх. № 321-МИ от 01.11.2015 г., постъпила в 13:55 ч. от 
Димитър Цонев Стефанов, общински секретар за община Разград на ПП ГЕРБ, относно 

съмнение относно коректността на изготвените списъци за гласуване на втори тур за кмет на 
кметство  с. Побит камък община Разград, като се твърди, че по избирателен списък на първи 

тур в СИК № 172600015 с. Побит камък са имали право да гласуват 212 гласоподаватели, а за 
балотажа са значително по-малко – 200 човека. 

ОИК-Разград извърши проверка в Протоколите за предаване и приемане на 
избирателните списъци на СИК 172600015 с. Побит камък (Приложение № 75-МИ от изборните 
книжа) за първи тур на изборите за общински съветници и кметове, подписан в 13:35 ч. на 
24.10.2015 г. от лицата по чл.  215, ал. 4 от ИК и за втори тур на изборите за кмет на община 
Разград и кмет на кметство Побит камък, подписан в 13:25 ч. на 31.10.2015 г. от лицата по чл.  

215, ал. 4 от ИК и констатира следното: и в двата протокола избирателният списък съдържа 
имената на 200 (двеста) избиратели. 

С оглед на изложеното, жалбата следва да се остави без уважение поради това, че 
твърдяното в нея не отговаря на действителните факти, установени от ОИК-Разград в 
официалните изборни книжа – Протокол за предаване и приемане на избирателния списък на 
СИК 172600015 с. Побит камък (Приложение № 75-МИ от изборните книжа) за първи тур на 
изборите за общински съветници и кметове, подписан в 13:35 ч. на 24.10.2015 г. от лицата по 

чл.  215, ал. 4 от ИК и Протокол за предаване и приемане на избирателния списък на СИК 

172600015 с. Побит камък (Приложение № 75-МИ от изборните книжа) за втори тур на 
изборите за кмет на община Разград и кмет на кметство Побит камък, подписан в 13:25 ч. на 
31.10.2015 г. от лицата по чл.  215, ал. 4 от ИК. 

Възражения не бяха направени, поради което комисията гласува както следва: 
№ Длъжност Име Гласувал 

„ЗА” 

Гласувал 

„ПРОТИВ” 

Гласувал с 
„ОСОБЕНО 

МНЕНИЕ” 

1 Председател Радка Радева Башакова +   

2 Зам.-председател Катинка Петкова Матеева +   

3 Секретар Нергин Хюсеинов Хамдиев +   

4 Член Петя Станчева Стефанова +   

5 Член Красимир Атанасов Атанасов +   
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6 Член Цветелина Ботева Ботева +   

7 Член Иван Димитров Иванов +   

8 Член Станислав Николов Колев +   

9 Член Светлана Недялкова Неделчева +   

10 Член Жоро Михайлов Чобанов +   

11 Член Русанка Димитрова Неделчева +   

 

С оглед на проведеното гласуване с 11 (единадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа 
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Общинска избирателна комисия Община 
Разград, област Разград прие следното 

РЕШЕНИЕ № 309-МИ 

Председателят докладва жалба с вх. № 321-МИ от 01.11.2015 г., постъпила в 13:55 ч. от 
Димитър Цонев Стефанов, общински секретар за община Разград на ПП ГЕРБ, относно 

съмнение за коректността на изготвените списъци за гласуване на втори тур за кмет на кметство  

с. Побит камък община Разград, като се твърди, че по избирателен списък на първи тур в СИК 

№ 172600015 с. Побит камък са имали право да гласуват 212 гласоподаватели, а за балотажа са 
значително по-малко – 200 човека. 

ОИК-Разград извърши проверка в Протоколите за предаване и приемане на 
избирателните списъци на СИК 172600015 с. Побит камък (Приложение № 75-МИ от изборните 
книжа) – за първи тур на изборите за общински съветници и кметове, подписан в 13:35 ч. на 
24.10.2015 г. от лицата по чл.  215, ал. 4 от ИК и за втори тур на изборите за кмет на община 
Разград и кмет на кметство Побит камък, подписан в 13:25 ч. на 31.10.2015 г. от лицата по чл.  

215, ал. 4 от ИК и констатира следното: и в двата протокола избирателният списък съдържа 
имената на 200 (двеста) избиратели. 

С оглед на изложеното, жалбата следва да се остави без уважение поради това, че 
твърдяното в нея не отговаря на действителните факти, установени от ОИК-Разград в 
официалните изборни книжа – Протокол за предаване и приемане на избирателния списък на 
СИК 172600015 с. Побит камък (Приложение № 75-МИ от изборните книжа) за първи тур на 
изборите за общински съветници и кметове, подписан в 13:35 ч. на 24.10.2015 г. от лицата по 

чл.  215, ал. 4 от ИК и Протокол за предаване и приемане на избирателния списък на СИК 

172600015 с. Побит камък (Приложение № 75-МИ от изборните книжа) за втори тур на 
изборите за кмет на община Разград и кмет на кметство Побит камък, подписан в 13:25 ч. на 
31.10.2015 г. от лицата по чл.  215, ал. 4 от ИК. 

На основание на чл. 87 ал. 1, т. 1 и т. 22 от Изборния кодекс, Общинска  избирателна 
комисия Разград, област Разград 

Р Е Ш И: 

Оставя без уважение жалба с вх. № 321-МИ от 01.11.2015 г., постъпила в 13:55 ч. от 
Димитър Цонев Стефанов, общински секретар за община Разград на ПП ГЕРБ, относно 

съмнение за коректността на изготвените списъци за гласуване на втори тур за кмет на кметство  

с. Побит камък община Разград поради това, че твърдяното в жалбата (по избирателен списък 

на първи тур в СИК № 172600015 с. Побит камък са имали право да гласуват 212 

гласоподаватели, а за балотажа са значително по-малко – 200 човека) не отговаря на 
действителните факти, установени от ОИК-Разград в официалните изборни книжа – Протокол 

за предаване и приемане на избирателния списък на СИК 172600015 с. Побит камък 

(Приложение № 75-МИ от изборните книжа) за първи тур на изборите за общински съветници и 

кметове, подписан в 13:35 ч. на 24.10.2015 г. от лицата по чл.  215, ал. 4 от ИК и Протокол за 
предаване и приемане на избирателния списък на СИК 172600015 с. Побит камък (Приложение 
№ 75-МИ от изборните книжа) за втори тур на изборите за кмет на община Разград и кмет на 
кметство Побит камък, подписан в 13:25 ч. на 31.10.2015 г. от лицата по чл.  215, ал. 4 от ИК. 

 

По т. 7 от дневния ред. 

Председателят докладва сигнал с вх. № 322-МИ от 01.11.2015 г., постъпил в 16:55 ч. от 
Добрин Добрев, представляващ ИК за издигане на независимия кандидат за кмет на община 
Разград Денчо Бояджиев, относно грубо нарушение на избирателните изисквания в СИК № 

172600027 с. Ясеновец, изразяващо се в извозване на избиратели от представители на ПП ГЕРБ 
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с няколко автомобила, даване на пари на извозените избиратели преди влизането им в 
избирателната секция и агитиране на същите в полза на кандидата за кмет на община Разград от 
ПП ГЕРБ Валентин Василев. 

С оглед на данни за извършено престъпление, ОИК-Разград изпраща сигнала на Районна 
прокуратура Разград по компетентност. 
 

По т. 8 от дневния ред. 

Председателят докладва жалба с вх. № 323-МИ от 01.11.2015 г., постъпила в 17:35 ч. от 
Димитър Цонев Стефанов, общински секретар за община Разград на ПП ГЕРБ, относно 

нарушение по смисъла на ИК в СИК № 172600027 с. Ясеновец, изразяващо се в заснемане с 
възпроизвеждащо средство на гласоподаватели без тяхното съгласие от Елка Неделчева, Бонка 
Цакова и Светослав Неделчев, които са застанали на разстояние по-малко от 50 м. от входа на 
секцията и извършват агитация в полза на независимия кандидат за кмет на община Разград 

Денчо Бояджиев.   
Членовете на ОИК-Разград Жоро Михайлов Чобанов, Светлана Недялкова Неделчева и 

Станислав Николов Колев извършиха проверка на място и докладваха, че към момента на 
извършване на проверката е констатирано следното: 

На отсрещния тротоар на улицата пред двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. 
Ясеновец, на разстояние, което не е по-малко 50 м. от изборното помещение на СИК № 

172600027 с. Ясеновец, действително са застанали Елка Неделчева, Бонка Цакова и Светослав 

Неделчев; не бе установено същите да извършват агитация, както и да заснимат 
гласоподаватели.  

С оглед на изложеното, жалбата следва да се остави без уважение, като неоснователна. 
Възражения не бяха направени, поради което комисията гласува както следва: 

№ Длъжност Име Гласувал 

„ЗА” 

Гласувал 

„ПРОТИВ” 

Гласувал с 
„ОСОБЕНО 

МНЕНИЕ” 

1 Председател Радка Радева Башакова +   

2 Зам.-председател Катинка Петкова Матеева +   

3 Секретар Нергин Хюсеинов Хамдиев +   

4 Член Петя Станчева Стефанова +   

5 Член Красимир Атанасов Атанасов +   

6 Член Цветелина Ботева Ботева +   

7 Член Иван Димитров Иванов +   

8 Член Станислав Николов Колев +   

9 Член Светлана Недялкова Неделчева +   

10 Член Жоро Михайлов Чобанов +   

11 Член Русанка Димитрова Неделчева +   

 

С оглед на проведеното гласуване с 11 (единадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа 
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Общинска избирателна комисия Община 
Разград, област Разград прие следното 

РЕШЕНИЕ № 310-МИ 

 

Председателят докладва жалба с вх. № 323-МИ от 01.11.2015 г., постъпила в 17:35 ч. от 
Димитър Цонев Стефанов, общински секретар за община Разград на ПП ГЕРБ, относно 

нарушение по смисъла на ИК в СИК № 172600027 с. Ясеновец, изразяващо се в заснемане с 
възпроизвеждащо средство на гласоподаватели без тяхното съгласие от Елка Неделчева, Бонка 
Цакова и Светослав Неделчев, които са застанали на разстояние по-малко от 50 м. от входа на 
секцията и извършват агитация в полза на независимия кандидат за кмет на община Разград 

Денчо Бояджиев.   
Членовете на ОИК-Разград Жоро Михайлов Чобанов, Светлана Недялкова Неделчева и 

Станислав Николов Колев извършиха проверка на място и докладваха, че към момента на 
извършване на проверката е констатирано следното: 
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На отсрещния тротоар на улицата пред двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. 
Ясеновец, на разстояние, което не е по-малко 50 м. от изборното помещение на СИК № 

172600027 с. Ясеновец, действително са застанали Елка Неделчева, Бонка Цакова и Светослав 

Неделчев; не бе установено същите да извършват агитация, както и да заснимат 
гласоподаватели.  

С оглед на изложеното, жалбата следва да се остави без уважение, като неоснователна. 
На основание на чл. 87 ал. 1, т. 1 и т. 22 от Изборния кодекс, Общинска  избирателна 

комисия Разград, област Разград 

Р Е Ш И: 

Оставя без уважение като неоснователна жалба с вх. № 323-МИ от 01.11.2015 г., 
постъпила в 17:35 ч. от Димитър Цонев Стефанов, общински секретар за община Разград на ПП 

ГЕРБ, относно нарушение по смисъла на ИК в СИК № 172600027 с. Ясеновец, изразяващо се в 
заснемане с възпроизвеждащо средство на гласоподаватели без тяхното съгласие от Елка 
Неделчева, Бонка Цакова и Светослав Неделчев, които са застанали на разстояние по-малко от 
50 м. от входа на секцията и извършват агитация в полза на независимия кандидат за кмет на 
община Разград Денчо Бояджиев. 
 

По т. 9 от дневния ред. 

Председателят докладва, че в 19:00 ч. е приключило гласуването във всички избирателни 

секции на територията  на община Разград и на основание чл. 87, ал.1, т.1 и т. 25 от ИК следва 
да бъде обявен краят на изборния ден.  

 

Възражения не бяха направени, поради което комисията гласува както следва: 
 

№ Длъжност Име Гласувал 

„ЗА” 

Гласувал 

„ПРОТИВ” 

Гласувал с 
„ОСОБЕНО 

МНЕНИЕ” 

1 Председател Радка Радева Башакова +   

2 Зам.-председател Катинка Петкова Матеева +   

3 Секретар Нергин Хюсеинов Хамдиев +   

4 Член Петя Станчева Стефанова +   

5 Член Красимир Атанасов Атанасов +   

6 Член Цветелина Ботева Ботева +   

7 Член Иван Димитров Иванов +   

8 Член Станислав Николов Колев +   

9 Член Светлана Недялкова Неделчева +   

10 Член Жоро Михайлов Чобанов +   

11 Член Русанка Димитрова Неделчева +   

 

С оглед на проведеното гласуване с 11 (единадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа 
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Общинска избирателна комисия Община 
Разград, област Разград прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 311-МИ 

 

На основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т. 25 от Изборния кодекс, Общинска  избирателна 
комисия Разград, област Разград 

   

Р Е Ш И: 

 

 Обявява краят на изборния ден в община Разград в изборите за кмет на община Разград и 

кметове на кметства Побит камък, Пороище, Радинград и Раковски за приключен в 19:00 ч. на 
01.11.2015 г. 
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По т. 10 от дневния ред. 

 

Председателят докладва, че съгласно т. 26 от Решение на ЦИК № 2662-МИ/НР от 
18.10.2015 г., предаване на избирателните списъци и книжата към тях от проведените избори за 
кмет на община и кметове на кметства на 01.11.2015 г., следва да се извърши от трима членове 
на ОИК-Разград от различни политически сили, като предложи  това да са: 

 

Петя Станчева Стефанова 
Иван Димитров Иванов  
Красимир Атанасов Атанасов 

 

Възражения не бяха направени, поради което комисията гласува както следва: 
 

№ Длъжност Име Гласувал 

„ЗА” 

Гласувал 

„ПРОТИВ” 

Гласувал с 
„ОСОБЕНО 

МНЕНИЕ” 

1 Председател Радка Радева Башакова +   

2 Зам.-председател Катинка Петкова Матеева +   

3 Секретар Нергин Хюсеинов Хамдиев +   

4 Член Петя Станчева Стефанова +   

5 Член Красимир Атанасов Атанасов +   

6 Член Цветелина Ботева Ботева +   

7 Член Иван Димитров Иванов +   

8 Член Станислав Николов Колев +   

9 Член Светлана Недялкова Неделчева +   

10 Член Жоро Михайлов Чобанов +   

11 Член Русанка Димитрова Неделчева +   

 

С оглед на проведеното гласуване с 11 (единадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа 
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Общинска избирателна комисия Община 
Разград, област Разград прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 312-МИ 

 

На основание чл. 87 ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 26 от Решение на ЦИК № 2662-

МИ/НР от 18.10.2015 г., Общинска избирателна комисия Разград, община Разград, област 
Разград 

 

Р Е Ш И: 

 

Избирателните списъци и книжата към тях от проведените на 01.11.2015 г. избори за 
кмет на община Разград и кметове на кметства Побит камък, Пороище, Радинград и Раковски 

да се предадат  на ТЗ „ГРАО“ Разград до 17:00 ч. на 04.11.2015 г. от трима членове на ОИК-

Разград от различни политически сили, както следва: 
Петя Станчева Стефанова 
Иван Димитров Иванов  
Красимир Атанасов Атанасов  

По т. 11 от дневния ред. 

 Председателят докладва получените от Информационно обслужване“ АД Разград 

резултати от преброяването на 100 % от приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи 

в ОИК-Разград за избиране на ІІ тур на 01.11.2015 г. на кмет на община Разград, област Разград 

и предложение за решение на ОИК-Разград за избиране на ІІ тур на 01.11.2015 г. на кмет на 
община Разград, област Разград. 
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Спорове и възражения от членовете на ОИК-Разград не бяха направени, поради което 

комисията гласува както следва: 
 

№ Длъжност Име Гласувал 

„ЗА” 

Гласувал 

„ПРОТИВ” 

Гласувал с 
„ОСОБЕНО 

МНЕНИЕ” 

1 Председател Радка Радева Башакова +   

2 Зам.-председател Катинка Петкова Матеева +   

3 Секретар Нергин Хюсеинов Хамдиев +   

4 Член Петя Станчева Стефанова +   

5 Член Красимир Атанасов Атанасов +   

6 Член Цветелина Ботева Ботева +   

7 Член Иван Димитров Иванов +   

8 Член Станислав Николов Колев +   

9 Член Светлана Недялкова Неделчева +   

10 Член Жоро Михайлов Чобанов +   

11 Член Русанка Димитрова Неделчева +   

 

С оглед на проведеното гласуване с 11 (единадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа 
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Общинска избирателна комисия Община 
Разград, област Разград прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 313-МИ/02.11.2015 г. 

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

община Разград, област Разград 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА  

 

Днес, 02.11.2015 г., в 02:15 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от 
Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК 

 

Р Е Ш И : 

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община Разград, област Разград, на втори тур 

Валентин Стефанов Василев,    ЕГН ***   
                                          (собствено, бащино и фамилно име) 

издигнат от ПП ГЕРБ 
(наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет) 

получил  9330 действителни гласове. 
 

 

По т. 12 от дневния ред. 

Председателят докладва получените от Информационно обслужване“ АД Разград 

резултати от преброяването на 100 % от приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи 

в ОИК-Разград за избиране на ІІ тур на 01.11.2015 г. на кмет на кметство Побит камък, община 
Разград, област Разград и предложение за решение на ОИК-Разград за избиране на ІІ тур на 
01.11.2015 г. на кмет на кметство Побит камък, Разград, община Разград, област Разград. 

  

Спорове и възражения от членовете на ОИК-Разград не бяха направени, поради което 

комисията гласува както следва: 
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№ Длъжност Име Гласувал 

„ЗА” 

Гласувал 

„ПРОТИВ” 

Гласувал с 
„ОСОБЕНО 

МНЕНИЕ” 

1 Председател Радка Радева Башакова +   

2 Зам.-председател Катинка Петкова Матеева +   

3 Секретар Нергин Хюсеинов Хамдиев +   

4 Член Петя Станчева Стефанова +   

5 Член Красимир Атанасов Атанасов +   

6 Член Цветелина Ботева Ботева +   

7 Член Иван Димитров Иванов +   

8 Член Станислав Николов Колев +   

9 Член Светлана Недялкова Неделчева +   

10 Член Жоро Михайлов Чобанов +   

11 Член Русанка Димитрова Неделчева +   

 

С оглед на проведеното гласуване с 11 (единадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа 
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Общинска избирателна комисия Община 
Разград, област Разград прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 314-МИ/02.11.2015 г. 

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

община Разград, област Разград 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОБИТ КАМЪК 

 

Днес, 02.11.2015 г., в 02:15 ч.  общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от 
Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК 

 

Р Е Ш И : 

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община Разград, кметство Побит камък, област 
Разград, на втори тур 

Росица Ненова Якимова,            ЕГН ***  
                                            (собствено, бащино и фамилно име) 

 

издигната от ПП ГЕРБ 
(наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет) 

получила 94 действителни гласове. 
 

По т. 13 от дневния ред. 

Председателят докладва получените от Информационно обслужване“ АД Разград 

резултати от преброяването на 100 % от приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи 

в ОИК-Разград за избиране на ІІ тур на 01.11.2015 г. на кмет на кметство Пороище, община 
Разград, област Разград и предложение за решение на ОИК-Разград за избиране на ІІ тур на 
01.11.2015 г. на кмет на кметство Пороище Разград, община Разград, област Разград. 

  

Спорове и възражения от членовете на ОИК-Разград не бяха направени, поради което 

комисията гласува както следва: 
 

 

 

№ Длъжност Име Гласувал 

„ЗА” 

Гласувал 

„ПРОТИВ” 

Гласувал с 
„ОСОБЕНО 
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МНЕНИЕ” 

1 Председател Радка Радева Башакова +   

2 Зам.-председател Катинка Петкова Матеева +   

3 Секретар Нергин Хюсеинов Хамдиев +   

4 Член Петя Станчева Стефанова +   

5 Член Красимир Атанасов Атанасов +   

6 Член Цветелина Ботева Ботева +   

7 Член Иван Димитров Иванов +   

8 Член Станислав Николов Колев +   

9 Член Светлана Недялкова Неделчева +   

10 Член Жоро Михайлов Чобанов +   

11 Член Русанка Димитрова Неделчева +   

 

С оглед на проведеното гласуване с 11 (единадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа 
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Общинска избирателна комисия Община 
Разград, област Разград прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 315-МИ/02.11.2015 г. 

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

община Разград, област Разград 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОРОИЩЕ 

 

Днес, 02.11.2015 г., в 02:15 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от 
Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК 

 

Р Е Ш И : 

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община Разград, кметство Пороище, област 
Разград, на втори тур 

Живка Валентинова Петрова,            ЕГН ***  
                                           (собствено, бащино и фамилно име) 

 

издигната от КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 
(наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет) 

получила 131 действителни гласове. 
 

По т. 14 от дневния ред. 

Председателят докладва получените от Информационно обслужване“ АД Разград 

резултати от преброяването на 100 % от приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи 

в ОИК-Разград за избиране на ІІ тур на 01.11.2015 г. на кмет на кметство Радинград, община 
Разград, област Разград и предложение за решение на ОИК-Разград за избиране на ІІ тур на 
01.11.2015 г. на кмет на кметство Радинград Разград, община Разград, област Разград. 

  

Спорове и възражения от членовете на ОИК-Разград не бяха направени, поради което 

комисията гласува както следва: 
 

 

 

№ Длъжност Име Гласувал 

„ЗА” 

Гласувал 

„ПРОТИВ” 

Гласувал с 
„ОСОБЕНО 

МНЕНИЕ” 

1 Председател Радка Радева Башакова +   
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2 Зам.-председател Катинка Петкова Матеева +   

3 Секретар Нергин Хюсеинов Хамдиев +   

4 Член Петя Станчева Стефанова +   

5 Член Красимир Атанасов Атанасов +   

6 Член Цветелина Ботева Ботева +   

7 Член Иван Димитров Иванов +   

8 Член Станислав Николов Колев +   

9 Член Светлана Недялкова Неделчева +   

10 Член Жоро Михайлов Чобанов +   

11 Член Русанка Димитрова Неделчева +   

 

С оглед на проведеното гласуване с 11 (единадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа 
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Общинска избирателна комисия Община 
Разград, област Разград прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 316-МИ/02.11.2015 г. 

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

община Разград, област Разград 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО РАДИНГРАД 

 

Днес, 02.11.2015 г., в 02:15 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от 
Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК 

 

Р Е Ш И : 

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община Разград, кметство Радинград, област 
Разград, на втори тур 

Хава Исмаил Хюсеин,            ЕГН ***  
                                           (собствено, бащино и фамилно име) 

 

издигната от ПП Движение за права и свободи-ДПС 
(наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет) 

получила 88 действителни гласове. 
 

По т. 15 от дневния ред. 

Председателят докладва получените от Информационно обслужване“ АД Разград 

резултати от преброяването на 100 % от приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи 

в ОИК-Разград за избиране на ІІ тур на 01.11.2015 г. на кмет на кметство Раковски, община 
Разград, област Разград и предложение за решение на ОИК-Разград за избиране на ІІ тур на 
01.11.2015 г. на кмет на кметство Раковски, община Разград, област Разград. 

  

Спорове и възражения от членовете на ОИК-Разград не бяха направени, поради което 

комисията гласува както следва: 
 

 

 

№ Длъжност Име Гласувал 

„ЗА” 

Гласувал 

„ПРОТИВ” 

Гласувал с 
„ОСОБЕНО 

МНЕНИЕ” 

1 Председател Радка Радева Башакова +   

2 Зам.-председател Катинка Петкова Матеева +   

3 Секретар Нергин Хюсеинов Хамдиев +   
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4 Член Петя Станчева Стефанова +   

5 Член Красимир Атанасов Атанасов +   

6 Член Цветелина Ботева Ботева +   

7 Член Иван Димитров Иванов +   

8 Член Станислав Николов Колев +   

9 Член Светлана Недялкова Неделчева +   

10 Член Жоро Михайлов Чобанов +   

11 Член Русанка Димитрова Неделчева +   

 

С оглед на проведеното гласуване с 11 (единадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа 
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Общинска избирателна комисия Община 
Разград, област Разград прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 317-МИ/02.11.2015 г. 

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

община Разград, област Разград 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО РАКОВСКИ 

 

Днес, 02.11.2015 г., в 02:15 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от 
Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК 

 

Р Е Ш И : 

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община Разград, кметство Раковски, област 
Разград, на втори тур 

Сюлейман Махмудов Салиев,            ЕГН ***  
                                            (собствено, бащино и фамилно име) 

 

издигнат от ПП Движение за права и свободи-ДПС 
(наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет) 

получил 462 действителни гласове. 
  

 

  

Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито на 02.11.2015 г. в 02:30 ч.   

 

 

 

Председател:     Секретар: 

   

Радка Башакова     Нергин Хамдиев 

 


