
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

 
Председател: ………………………                                                                      Секретар: ……………………… 1 
                          (Емил Емилов)                                                                                         (Ирена Дочева)  

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

 На 08.04.2019 г. в 15:30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия – 

Видин при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Създаване на работна група от специалисти към РИК -  Видин. 

2. Други. 

 

 

ПРИСЪСТВАХА: Емил Емилов, Людмил Василев, Ирена Николова, Ирена Дочева, 

Иво Вергилов, Пламенка Цветкова, Даниел Димитров, Зорница Димитрашкова, Венелин 

Иванов, Зоя Василева, Анжела Ангелова, Калоян Живков, Светослав Славчев, Кристина 

Петкова и Веселка Александрова. 

 

            Председателят на РИК – Видин констатира, че е налице изискуемия съгласно чл. 70, 

ал. 3 от Изборния кодекс кворум за провеждане на заседанието, поради което заседанието 

бе открито. 

 

 

Точка 1. Създаване на работна група от специалисти към РИК -  Видин 

         

            Емил Емилов предложи следния проект на решение: 

 

ОТНОСНО: Създаване на работна група от специалисти към РИК – Видин. 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, вр. чл. 63 от Изборния кодекс и Решение № 5-ЕП, 

25.03.2019 г. на ЦИК,  РИК - Видин 

  

РЕШИ: 

  

Създава към РИК - Видин работна група от специалисти в състав: 

1.1. „Специалист - експерт към РИК" -  за изпълнение на задълженията по чл. 71 от 

ИК - 2 бр.  

1.2. „Специалист - технически сътрудник към РИК" - за техническо обезпечаване на 

работата на комисията - 4 бр.; 

при възнаграждение, определено с  Решение № 5-ЕП, 25.03.2019 г. на ЦИК. 

Привлича като „Специалист - експерт към РИК" за целия период на работата на 

комисията, считано от датата на сключване на граждански договор, следните лица: 

2.1. ……………… 

2.2. ……………… 

3. Привлича като „Специалист - технически сътрудник към РИК" за целия период 

на работата на комисията, считано от датата на сключване на гражданския договор, 

следните лица: 

3.1. ……………… 

3.2. ……………… 

3.3. ……………… 
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3.4. ……………… 

 

4. Изпълнението на настоящето решение се възлага на Областен управител на 

област - Видин с оглед сключване на граждански договор при условията на  Решение № 5-

ЕП, 25.03.2019 г. на ЦИК.  

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред 

Централната избирателна комисия. 

 

Председателят на РИК – Видин даде думата за въпроси и коментари по така 

предложения проект на решение. За всяко от направените предложения бе направено картко 

представяне. 

 

При последвалото гласуване по т.1.1. и т.1.2 гласуваха 15 от членовете на РИК – 

Видин, от които „За“ – 14 „Против“ – 1, с което беше прието Решение № 6-ЕП от 08.04.2019 

г. на РИК – Видин за създаване на работна група към РИК - Видин работна група от 

специалисти в състав: 

1.1. „Специалист - експерт към РИК" -  за изпълнение на задълженията по чл. 71 от 

ИК - 2 бр.  

1.2. „Специалист - технически сътрудник към РИК" - за техническо обезпечаване на 

работата на комисията - 4 бр.; 

при възнаграждение, определено с  Решение № 5-ЕП, 25.03.2019 г. на ЦИК. 

 

 

Иво Вергилов, направи предложение за следните лица Даниела Колбина и Гергана 

Христова, като „Специалист - експерт към РИК“:  

При последвалото гласуване по т.2 и се премина към поименно гласуване по 

направените предложения 

По т. 2.1 гласуваха 15 от членовете на РИК – Видин, от които „За“ – 11, „Против“ – 4 

с което беше прието Решение № 6-ЕП от 08.04.2019 г. на РИК – Видин, с което Даниела 

Цветанова Колбина бе избрана за „Специалист - експерт към РИК.“ 

По т. 2.2 гласуваха 15 от членовете на РИК – Видин, от които „За“ – 6, „Против“ – 9 с 

което беше предложението за приемане на Гергана Чавдарова Христова за „Специалист - 

експерт към РИК“  не бе прието. 

Ирена Дочева, направи предложение за следното лице Люсиен Григоров, като 

„Специалист - експерт към РИК“, като подчерта, че същото лице, ако не бъде избрано за 

експерт, да бъде подложеното на избор за технически сътрудник: 

По т. 2.3 гласуваха 15 от членовете на РИК – Видин, от които „За“ – 4, „Против“ – 11 

с което беше предложението за приемане на Люсиен Огнянов Григоров за „Специалист - 

експерт към РИК“  не бе прието. 

Ирена Николова, направи предложение за следното лице Бисерка Борисова, като 

„Специалист - експерт към РИК“: 

По т. 2.4 гласуваха 15 от членовете на РИК – Видин, от които „За“ – 8, „Против“ – 7 с 

което беше предложението за приемане на Бисерка Цецкова Борисова за „Специалист - 

експерт към РИК“  не бе прието. 

Светослав Славчев, направи предложение за следното лице Пламен Ангелов, като 

„Специалист - технически сътрудник към РИК“:  
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По т. 3.1 гласуваха 15 от членовете на РИК – Видин, от които „За“ – 13, „Против“ – 2 

с което беше прието Решение № 6-ЕП от 08.04.2019 г. на РИК – Видин, с което Пламен 

Ангелов, бе избран за „Специалист - технически сътрудник към РИК“ 

Ирена Дочева, направи предложение за следното лице като „Специалист - 

технически сътрудник към РИК“:  

По т. 3.2 гласуваха 15 от членовете на РИК – Видин, от които „За“ – 11, „Против“ – 4 

с което беше прието Решение № 6-ЕП от 08.04.2019 г. на РИК – Видин, с което Александър 

Василев бе избран за „Специалист - технически сътрудник към РИК“. 

Иво Вергилов, направи предложение за следното лице като „Специалист - 

технически сътрудник към РИК“:  

По т. 3.3 гласуваха 15 от членовете на РИК – Видин, от които „За“ – 12, „Против“ – 3 

с което беше прието Решение № 6-ЕП от 08.04.2019 г. на РИК – Видин, с което Веселка 

Димитрова бе избрана за „Специалист - технически сътрудник към РИК“. 

 

Председателят на РИК – Видин даде кратка почивка, след което заседанието 

продължи:  

 

Бе направено предложение от Ирена Николова, за повторно гласуване за избор на 

Бисерка Борисова, за „Специалист - експерт към РИК.“ 

По направеното предложение гласуваха 15 от членовете на РИК – Видин, от които 

„За“ – 4, „Против“ – 11, с което предложението бе отвърлено.   

 

Бе направено предложение от Ирена Дочева, за повторно гласуване на Люсиен 

Григоров, за избор на „Технически сътрудник“. 

По направеното предложение гласуваха 15 от членовете на РИК – Видин, от които 

„За“ – 11, „Против“ – 4, с което беше прието Решение № 6-ЕП от 08.04.2019 г. на РИК – 

Видин, с което Люсиен Григоров бе избран за „Специалист - технически сътрудник към 

РИК“ 

 

Бе направено предложение от Емил Емилов, за повторно гласуване за избор  на 

Гергана  Христова, за „Специалист - експерт към РИК“ 

По направеното предложение гласуваха 15 от членовете на РИК – Видин, от които 

„За“ – 11, „Против“ – 4, с което беше прието Решение № 6-ЕП от 08.04.2019 г. на РИК – 

Видин, с което Гергана Христова бе избрана за „Специалист - експерт към РИК“ 

 

По точка 1.  РИК-Видин взе следното решение: 

         

ОТНОСНО: Създаване на работна група от специалисти към РИК – Видин. 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, вр. чл. 63 от Изборния кодекс и Решение № 5-ЕП, 

25.03.2019 г. на ЦИК,  РИК - Видин 

  

РЕШИ: 

  

Създава към РИК - Видин работна група от специалисти в състав: 

1.1. „Специалист - експерт към РИК" -  за изпълнение на задълженията по чл. 71 от 

ИК - 2 бр.  

1.2. „Специалист - технически сътрудник към РИК " - за техническо обезпечаване 

на работата на комисията - 4 бр.; 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

 
Председател: ………………………                                                                      Секретар: ……………………… 4 
                          (Емил Емилов)                                                                                         (Ирена Дочева)  

при възнаграждение, определено с  Решение № 5-ЕП, 25.03.2019 г. на ЦИК. 

Привлича като „Специалист - експерт към РИК“ за целия период на работата на 

комисията, считано от датата на сключване на граждански договор, следните лица: 

2.1. Даниела Цветанова Колбина; 

2.2. Гергана Чавдарова Христова; 

3. Привлича като „Специалист - технически сътрудник към РИК" за целия период 

на работата на комисията, считано от датата на сключване на гражданския договор, 

следните лица: 

3.1. Пламен Ангелов Димитров 

3.2. Александър Петьов Василев 

3.3.Веселка Валентинова Димитрова 

3.4. Люсиен Огнянов Григоров 

4. Изпълнението на настоящето решение се възлага на Областен управител на 

област - Видин с оглед сключване на граждански договор при условията на  Решение № 5-

ЕП, 25.03.2019 г. на ЦИК.  

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред 

Централната избирателна комисия. 

 
 

Точка 2. Други. 

  

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на РИК – 

Видин в 16:30 ч. 

 

 

 


