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   ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 25 

 

 
 От проведеното извънредно заседание на Общински съвет - Разград 

на 16.05. 2017 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 

От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  25. 

По уважителни причини отсъстваха общинските съветници: 

Божинел Христов, Владимир Димитров, Елка Неделчева, Мариан Иванов, 

Светослав Банков, Стефан Стефанов, Фатме Емин и Хасан Хасанов. 

 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

На заседанието присъстваха: г-н Ердинч Хасанов - зам. -  кмет на 

Община Разград; г-жа Нели Добрева – секретар на Община Разград, г-жа 

Радка Башакова - председател на Общинска избирателна комисия Разград; 

представители на общинска администрация; кметове на населени места; 

телевизия СКАТ, журналисти; граждани. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Уважаеми жители на община Разград, уважаеми общински 

съветници, уважаеми господин Хасанов, днешната извънредна сесия на 

Общински съвет Разград е свикана на основание чл.38, ал.5  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация според, който след 

провеждане на частични местни избори спечелилият кандидат в 14 – 

дневен срок трябва да положи клетва.  

За днешното заседание на Общинския съвет са се регистрирали 25 

общински съветници.  

 

Дежурен секретар на тази сесия ще бъде общински съветник Таня 

Тодорова. 

 

Предложения дневен ред е от една  точка: Обявяване решение на 

Общинска избирателна комисия Разград за избран кмет на кметство 

Гецово, община Разград. Имате ли предложения във връзка с дневния ред?  
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Имате ли други предложения във връзка с дневния ред? Не виждам 

такива. Моля да пристъпим към гласуване.  

 

С 25 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

дневният ред се приема. 

 

Пристъпваме към изпълнение на точка първа от него и каня 

председателя на Общинска избирателна комисия Разград Радка Башакова 

да обяви резултатите от частичните местни избори.  

 

 

ТОЧКА ПЪРВА 

Обявяване решение на Общинска избирателна комисия Разград 

за избран общински съветник 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Заповядайте, госпожо Башакова.  

 

 Г-жа Радка Башакова – председател на ОИК Разград 

 Добър ден! Решение № 358 – МИ/07.05.2017 година на Общинска 

избирателна комисия Разград  

 Относно: Установяване и обявяване на резултатите от гласуване на 

07.05. 2017 година на втори тур в частичните избори за избиране на кмет 

на кметство Гецово, община Разград, област Разград 

 На основание на чл.87, ал.1, т.1 и т.26 и чл.452, ал.6, изречение първо 

от Изборния кодекс и резултатите от преброяването на 100% от приетите, 

въведени и потвърдени секционни протоколи в ОИК Разград за избиране 

на /ІІ-ри тур/ за кмет на кметство Гецово, община Разград, област Разград, 

Общинска избирателна комисия Разград РЕШИ: 

 Обявява за избран за кмет на кметство Гецово, община Разград, 

област Разград на 07.05. 2017 година на втори тур 

 ЕМИЛ БОЯНОВ ГИЗДОВ, издигнат от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ 

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО“ получил 474 действителни 

гласа. 

 В резултат на избора и обявяването за избран на кметство Гецово 

моля господин Емил Гиздов да се яви за да си получи удостоверението.  

 

/ Госпожа Радка Башакова връчи удостоверението за избор на 

кмет на кметство Гецово./  

 Г-жа Радка Башакова – председател на ОИК Разград 

 На добър път! 
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 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви, госпожо Башакова.  Господин Гиздов, ще Ви помоля 

да останете на катедрата, за да се закълнете като кмет. Повтаряйте клетвата 

след мен. 

 

“ Заклевам се в името на Република България да спазвам 

Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да 

се ръководя от интересите на гражданите от Разградска община и да 

работя за тяхното благоденствие . Заклех се.” 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Честито! Ще Ви помоля да разпишете клетвеният 

лист. 

  

Г-н Емил Гиздов – кмет на кметство Гецово, община Разград 

Благодаря. 

 

/ След полагането на клетвата по силата на Закона в присъствието 

на председателя на Общинската избирателна комисия г-н Емил Гиздов – 

кмет на кметство Гецово, община Разград, област Разград подписа  

клетвен лист/. 

/Клетвеният лист е  приложен  към протокола/. 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

С това изчерпахме дневния ред на днешното заседание. В 12.13 часа 

закривам извънредната сесия на Общински съвет Разград. 

 

От 13.00 часа продължаваме със заседанията на постоянните 

комисии в зала №102. 

 

                                        

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                           / Надежда Радославова / 

 

 

            ПРОВЕРИЛ       СЕКРЕТАР:   

                                                   /Таня Тодорова/ 

 


