
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – АЙТОС 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 292 

Айтос, 19.05.2017 год. 

 

 

ОТНОСНО: 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.  

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 гласа.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.30, ал.4, т.4, ал.7 и ал.8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.87, ал.1, т.24 от Изборния 

кодекс ОИК - Айтос,  

 
Р Е Ш И: 

 

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. 

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/  

/Ивайла Гаджерукова/ 

 

 

                                     СЕКРЕТАР: /п/ 

                                                                                 /Фатме Ибрям/ 

 

 

 

Решението обявено на...................................2017г. в..........................часа 

Решението снето от таблото на.................2017 г. в..........................часа 

 

 

 

 

 

 

 


