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РЕШЕНИЕ 

№ 138–МИ 

Лесичово, 27.05.2021 г. 

 

   ОТНОСНО: Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И  

СВОБОДИ“ за  изборите на кмет на кметство в с. Памидово, в Частични Мести 

Избори в община Лесичово на 27.06.2021 г. 

Постъпило е заявление вх.№ 210/25.05.2021 г. за регистрация в ОИК 

Лесичово на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за  изборите на кмет 

на кметство в с. Памидово, в община Лесичово на 27.6.2021 г., представлявана от 

Мустафа Сали Карадайъ, чрез пълномощника си Юмер Мустафа Хамза,  

последният изрично преупълномощава Велин Райков Георгиев. 

Политическата партия е регистрирана за участие в  изборите за кметове и 

общински съветници на община Лесичово на 27.06.2021 г. с решение №103-МИ от 

22.05.2021 г. 

Наименованието на партията за изписване в бюлетината е съгласно 

решението на ЦИК за регистрацията : Движение за права и свободи - ДПС 

В ОИК Лесичово бяха представени следните документи: 

1. Заявление по образец съгласно приложение № 42 – МИ от изборните книжа; 

2. Пълномощно №106 /12.05.2021 г. от Мустафа Сали Карадайъ в полза на Юмер 

Мустафа Хамза 

3. Пълномощно №106-15 /12.05.2021 г. от Юмер Мустафа Хамза за 

преупълномощаване на  Велин Райков Георгиев. 

4. Удостоверение за регистрация на партия 19.03.2021 г. на СГС 

Налице са изискванията на чл. 147, ал. 1 от Изборния кодекс, за регистрация на 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  

Предвид изложеното и на осн. чл. 87, ал. 1, т.12 от Изборния кодекс, ОИК Лесичово: 

Р Е Ш И: 

  РЕГИСТРИРА  партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в  

за  изборите за кмет кметство в с. Памидово, в Частични Мести Избори в община 

Лесичово на 27.06.2021 г. 

Наименованието на партията за изписване в бюлетината е : Движение за 

права и свободи - ДПС 

След влизане в сила на решението да се издаде удостоверение за регистрация 

на партия в ОИК 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК – София в тридневен срок, 

считано от обявяването му на основание чл.88 ал.1 от ИК 

 

      Председател: 

         / И. Табаков / 

        Секретар: 

         / Л. Диков / 
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