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П Р О Т О К О Л   № 43 

 

Днес, 19.05.2017 год., се проведе заседание на ОИК – Айтос. Заседанието започна в 14:00 

часа. На събранието присъстват общо 10 членове на комисията, а именно:  

1.Ивайла Миткова Гаджерукова – Председател на ОИК – Айтос; 

2.Светломир Щерев Богацевски – Заместник председател на ОИК – Айтос; 

3.Фатме Ибрям – Секретар на ОИК – Айтос;  

4.Стефан Костадинов Костадинов – член на ОИК – Айтос; 

5.Радка Димитрова Недкова – член на ОИК – Айтос; 

6.Екатерина Илиева Петкова  – член на ОИК – Айтос; 

7.Пенчо Радков Пенчев – член на ОИК – Айтос; 

8.Татяна Тонева Стойкова – член на ОИК – Айтос;  

9.Галя Димитрова Иванова – член на ОИК – Айтос;  

10. Живко Бойков Бойчев – член на ОИК – Айтос; 

Председателят на ОИК – Айтос констатира, че е налице кворум и обяви заседанието за 

открито. Председателят на ОИК предложи заседанието да протече по следния дневен ред, а именно: 

1. Предсрочно прекратяване на пълномощията на Джемил Хюсеин Хамид - Кмет на с. 

Чукарка, Община Айтос; 

2. Предсрочно прекратяване на пълномощията на Севим Исмаил Али – Общински съветник 

в Общински съвет Айтос и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на 

Движение за права и свободи - ДПС 

 

Гласували „ЗА”– 10 души; „Против”– 0. Предложението за дневен ред се приема. 

 

След приемането на дневния ред се пристъпи към разглеждане на точките от него и вземане 

на решения, както следва:  

По т.1 от дневния ред: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Джемил Хюсеин 

Хамид - Кмет на с. Чукарка, Община Айтос. 

Пред Общинска избирателна комисия – Айтос е постъпило Писмо изх. № 37-00-

31/25.04.2017 год. от г-н Васил Едрев – Кмет на Община Айтос. С писмото се уведомява ОИК – 

Айтос, че г-н Джемил Хамид – Кмет на с. Чукарка, неоснователно не се явява на работа за период от 

повече от един календарен месец. За целта са извършени проверки от комисия, назначена със 

Заповед №  РД-08-138/22.02.2017 год. на Кмета на Община Айтос. Към писмото са приложени 

Констативен протокол № 1/28.02.2017 год. и Констативен протокол № 2/06.03.2017 год., в които е 

посочено, че при извършена проверка в кметството на с. Чукарка е установено, че Джемил Хамид не 

е открит на работното си място и не отговаря на телефонните обаждания. Констатирано е, че лицето 

не е представило болничен лист и не му е разрешено ползването на годишен отпуск. 

След извършена проверка беше установено, че с Решение № 289/01.11.2015 год. на ОИК - 

Айтос Джемил Хюсеин Хамид е избран за Кмет на Кметство Чукарка, Община Айтос, Област 

Бургас. 

Съгласно разпоредбите на чл.42, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация „Пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно ... при 

неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец”.  Компетентна да приеме решение в 

тази насока е общинската избирателна комисия – чл.42, ал.3 от ЗМСМА. Преди подлагане на 

разискване и гласуване на постъпилия сигнал, ОИК е длъжна в тридневен срок от получаване на 

документите, удостоверяващи чл.42, ал.1, т.10 от ЗМСМА, да уведоми кмета, който може да направи 

писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В изпълнение на тези 

разпоредби е изпратено Писмо от 27.04.2017 год. от Председателя на ОИК – Айтос до Кмета на с. 



ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – АЙТОС, 

ИЗБОРИ 2015 г. 

 2

Чукарка. Изпратеното писмо е върнато неполучено, като върху него е отбелязано, че лицето 

отсъства, тъй като е в чужбина.  

Предвид гореизложеното и с оглед изпълнение на законовите разпоредби ОИК – Айтос е 

съобразило разпоредбите на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, поради което на 

12.05.2017 год. на електронната страница на Община Айтос и на информационното табло на 

общината е публикувано съобщение до г-н Хамид, в което му е предоставен тридневен срок за 

изразяване на становище/възражение. Въпреки това до настоящия момент липсват каквото и да е 

становище или доказателства, представени от Джемил Хамид.  

ОИК – Айтос счита, че от така представените доказателства безспорно се установява, че 

Кметът на с. Чукарка без основание отсъства от работа за срок, по-дълъг от един календарен месец. 

Този факт се потвърждава от невъзможността на ОИК да уведомят лицето и да го поканят да 

предостави възражение. Ето защо в конкретния случай са налице обстоятелствата на чл.42, ал.1, т.10 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради което следва да бъдат 

предсрочно прекратени на пълномощията на Джемил Хюсеин Хамид - Кмет на с. Чукарка, Община 

Айтос. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.42, ал.1, т.10, ал.3 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.463, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс,  Общинска 

избирателна комисия – Айтос, прие следното  

 

РЕШЕНИЕ № 291:  

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Джемил Хюсеин Хамид - Кмет на с. 

Чукарка, Община Айтос, Област Бургас.  

Анулира удостоверението за избор на кмет на кметство с. Чукарка, издадено на Джемил 

Хюсеин Хамид. 

 

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд – Бургас съгласно разпоредбите на чл.42, ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.459 

от ИК.  

Препис от решението да се изпрати на Централната избирателна комисия и Председателя 

на Общински съвет – Айтос ведно с документите, установяващи основанието за предсрочното 

прекратяване на пълномощията на кмет. След влизане в сила на решението да се уведомят 

Централната избирателна комисия и Председателя на Общински съвет – Айтос. 

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна 

комисия – Айтос и да се публикува на интернет страницата. 

Гласували „ЗА”– 10 души; „Против”– 0. Решението се приема. 

 

По т.2 от дневния ред: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Севим Исмаил Али 

– Общински съветник в Общински съвет Айтос и обявяване на избран за общински съветник на 

следващия в листата на Движение за права и свободи – ДПС. 

С Решение № 4751-НС/05.05.2017 год. на Централната избирателна комисия Севим Исмаил 

Али е обявен за народен представител в 44-то Народно събрание от Втори изборен район – Бургас. 

Същевременно с Решение № 257/26.10.2015 год. на ОИК – Айтос г-н Али е бил избран за общински 

съветник от Движение за права и свободи – ДПС.  

Съгласно разпоредбите на чл.30, ал.4, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация „Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно ... при 

избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при 

назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, 

кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;”. 

Компетентна да приеме решение в тази насока е общинската избирателна комисия – чл.30, ал.7 от 

ЗМСМА.  
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Изхождайки от гореизложеното ОИК – Айтос счита, че в конкретния случай е налице 

хипотезата на чл.30, ал.4, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

поради което следва да бъдат предсрочно прекратени на пълномощията на Севим Исмаил Али – 

Общински съветник в Общински съвет Айтос. 

Съгласно разпоредбата на чл.87, ал.1, т.24 от Изборния кодекс при предсрочно прекратяване 

на пълномощията на общински съветник ОИК обявява за избран следващия в съответната листа 

кандидат.  

Съгласно резултатите от проведените на 25 октомври 2015 година  избори за общински 

съветници, следващ кандидат за общински съветник от листата на Движение за права и свободи – 

ДПС е Рашид Апти Куру.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.42, ал.1, т.10, ал.3 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.463, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс,  Общинска 

избирателна комисия – Айтос, прие следното  

 

РЕШЕНИЕ № 292:  

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Севим Исмаил Али – Общински съветник в 

Общински съвет Айтос.  

Анулира удостоверението за избор на общински съветник, издадено на Севим Исмаил Али. 

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Рашид Апти Куру, ЕГН **********. 

На избрания кандидат да се издаде удостоверения за избран общински съветник.  

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.88 от 

ИК в срок до три дни от обявяването му. 

Препис от решението да се изпрати на Председателя на Общински съвет – Айтос. 

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна 

комисия – Айтос и да се публикува на интернет страницата. 

Гласували „ЗА”– 10 души; „Против”– 0. Решението се приема. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

/Ивайла Гаджерукова/ 

 

 

    СЕКРЕТАР: /п/ 

                                                                                    /Фатме Ибрям/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


