
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

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

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

 На 10.04.2019 г. в 15:20 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия – 

Видин при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Формиране на единните номера на избирателните секции в изборен район 05 – 

Видински за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от 

Република България на 26 май 2019г. 

2. Одобряване на тиража на бюлетините за изборен район 05-Видински за 

произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република 

България на 26 май 2019г. 

3. 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. Формиране на единните номера на избирателните секции в изборен 

район 05 – Видински за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент 

от Република България на 26 май 2019г. 

         

            Ирена Николова предложи следния проект на решение: 

 

ОТНОСНО: Формиране на единните номера на избирателните секции в изборен 

район 05 – Видински за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от 

Република България на 26 май 2019г.. 

 

Със Заповед № 156/02.04.2019г. на кмета на община Белоградчик са образувани 

20/двадесет/ избирателни секции на територията на община Белоградчик за 

произвеждане на избори за членове на Европейския парламент на 26 май 2019г. 

 

Със Заповед №68/26.03.2019г. на кмета на община Бойница са образувани 6/шест/ 

избирателни секции на територията на община Бойница за произвеждане на избори за 

членове на Европейския парламент на 26 май 2019г. 

 

Със Заповед №42/01.04.2019г. на кмета на община Брегово са образувани 

12/дванадесет/ избирателни секции на територията на община Брегово за произвеждане 

на избори за членове на Европейския парламент на 26 май 2019г. 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

 
Председател: ………………………                                                                      Секретар: ……………………… 2 
                          (Емил Емилов)                                                                                         (Ирена Дочева)  

 

Със Заповед №РД-02-11-317/03.04.2019г. на кмета на община Видин за образувани 

121/сто двадесет и една/ избирателни секции на територията на община Видин за 

произвеждане на избори за членове на Европейския парламент на 26 май 2019г. 

 

Със Заповед №59/01.04.2019г. на кмета на община Грамада са образувани 9 /девет/ 

избирателни секции на територията на община Грамада за произвеждане на избори за 

членове на Европейския парламент на 26 май 2019г. 

 

Със Заповед №РД-02-134/01.04.2019г. на кмета на община Димово са образувани 

24/двадесет и четири/ избирателни секции на територията на община Димово за 

произвеждане на избори за членове на Европейския парламент на 26 май 2019г. 

 

Със Заповед № РД-18-52/01.04.2019г. на кмета на община Кула са образувани 

13/тринадесет/ избирателни секции на територията на община Кула за произвеждане на 

избори за членове на Европейския парламент на 26 май 2019г. 

 

Със Заповед №84/26.03.2019г. на кмета на община Макреш са образувани 7/седем/ 

избирателни секции на територията на община Макреш за произвеждане на избори за 

членове на Европейския парламент на 26 май 2019г. 

 

Със Заповед № РД-02-58/27.03.2019г. на кмета на община Ново село са образувани 

7/седем/ избирателни секции на територията на община Ново село за произвеждане на 

избори за членове на Европейския парламент на 26 май 2019г. 

 

Със Заповед №188/01.04.2019г. на кмета на община Ружинци са образувани 

10/десет/ избирателни секции на територията на община Ружинци за произвеждане на 

избори за членове на Европейския парламент на 26 май 2019г. 

Със Заповед №134/02.04.2019г. на кмета на община Чупрене са образувани 10/десет/ 

избирателни секции на територията на община Чупрене за произвеждане на избори за 

членове на Европейския парламент на 26 май 2019г. 

 

На основание чл.8, ал.8 и чл. 72, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс и във връзка с 

Решение № 9-ЕП/26.03.2019г. на ЦИК за структурата и съдържанието на единната 

номерация на избирателните секции в Република България за изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., единният номер на всяка 

избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС ХХХ, 

където: 

 

       АА е номерът на изборния район в страната, в случая 05 /Пети/ район - 

Видински, включващ общините: Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, 

Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене. 

       ВВ е номерът на община, включена в Пети район - Видински, съгласно ЕКАТТЕ, 

който за община Белоградчик е 01 /нула едно/, за община Бойница е 03 /нула три/, за 

община Брегово е 06 /нула шест/, за община Видин е 09 /нула девет/, за община Грамада е 

15 /петнадесет/, за община Димово е 16 /шестнадесет/, за община Кула е 22 /двадесет и 

две/, за община Макреш е 25 /двадесет и пет/, за община Ново село е 30 /тридесет /, за 

община Ружинци е 33 /тридесет и три/, за община Чупрене е 37 /тридесет и седем/ . 
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        СС е номерът на административния район за градовете София, Пловдив и 

Варна, съгласно ЕКАТТЕ, а за всички други секции се изписват 00 /нула-нула/ и ХХХ е 

номерът на секцията в съответната община. 

Предвид гореизложеното, Районна избирателна комисия  - Видин 

  

Р Е Ш И: 

         

Формира единните номера на избирателните секции в изборен район 05 - Видински 

за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 

26 май 2019г., както следва: 

От № 050100001 до № 050100020 вкл. в община Белоградчик 

От № 050300001 до № 050300006 вкл. в община Бойница 

От № 050600001 до № 050600012 вкл. в община Брегово 

От № 050900001 до №  050900121 вкл. в община Видин 

От № 051500001 до №  051500009 вкл. в община Грамада 

От № 051600001 до №  051600024 вкл. в община Димово 

От № 052200001 до №  052200013 вкл. в община Кула 

От № 052500001 до №  052500007 вкл. в община Макреш 

От № 053000001 до №  053000007 вкл. в община Ново село 

От № 053300001 до №  053300010 вкл. в община Ружинци 

От № 053700001 до №  053700010 вкл. в община Чупрене 

 

  

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. 

 

При последвалото гласуване по т.1 гласуваха 15 от членовете на РИК – Видин, от 

които „За“ – 15, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 7-ЕП от 10.04.2019 г. на РИК 

– Видин  

 

По точка 2. Одобряване на тиража на бюлетините за изборен район 05-

Видински за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от 

Република България на 26 май 2019г.: 

             

 Ирена Николова предложи следния проект на решение: 

 

ОТНОСНО: Одобряване на тиража на бюлетините за изборен район 05-Видински 

за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 

26 май 2019г. 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и във връзка с писмо изх.ЕП-05-6 

от 07.04.2019г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия  - 

Видин 

  

Р Е Ш И: 
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Одобрява тираж от 98 000/деветдесет и осем хиляди/ броя бюлетини за изборен 

район 05-Видински за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от 

Република България на 26 май 2019г. 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред 

Централната избирателна комисия.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.  

 

При последвалото гласуване по т.1 гласуваха 15 от членовете на РИК – Видин, от 

които „За“ – 15, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 8-ЕП от 10.04.2019 г. на РИК 

– Видин  

 
 

Точка 3. Други.  

 Работни групи за оптимизиране дейността в Районна избирателна комисия – 

Видин. 

             

 Веселка Александрова предложи следния проект на решение: 

 

ОТНОСНО: Работни групи за оптимизиране дейността  в Районна избирателна 

комисия - Видин . 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – 

Видин. 

 

Р Е Ш И: 

  

 

            С цел оптимизиране на работата и разпределение на функциите между членовете 

на РИК – Видин, се създават следните работни групи: 

1. Работни групи, отговаряща за взаимодействието в Община Видин, както и за 

назначаването и дейността на съставите на СИК. 

Състав: Емил Емилов, Ирена Николова, Ирена Дочева, Людмил Василев, Даниел Сеферинов, 

Зоя Василева. 

2. Работна група, отговаряща за взаимодействието с Община Димово, както и за 

назначаването и дейността на съставите на СИК. 

Състав: Емил Емилов, Светослав Славчев,  Анжела Ангелова. 

3. Работна група, отговаряща за взаимодействието с Община Белоградчик, както и 

за назначаването и дейността на съставите на СИК. 

Състав Иво Вергилов, Веселка Александрова, Ирена Николова. 

4. Работна група, отговаряща за взаимодействието с Община Ружинци и Община 

Чупрене, както и за назначаването и дейността на съставите на СИК. 

Състав: Ирена Николова, Пламенка Цветкова, Калоян Живков. 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

 
Председател: ………………………                                                                      Секретар: ……………………… 5 
                          (Емил Емилов)                                                                                         (Ирена Дочева)  

5. Работна група, отговаряща за взаимодействието с Община Ново село и Община 

Брегово, както и за назначаването и дейността на съставите на СИК. 

Състав:  Иво Вергилов, Веселка Александрова, Зорница Димитрашкова. 

6. Работна група, отговаряща за взаимодействието Община Грамада и Община 

Макреш, както и за назначаването и дейността на съставите на СИК. 

Състав: Ирена Дочева, Кристина Кръстева, Венелин Иванов 

7. Работна група, отговаряща за взаимодействието с Община Кула и Община 

Бойница, както и за назначаването и дейността на съставите на СИК. 

 Състав: Людмил Василев, Даниел Сеферинов, Зоя Василева, Ирена Дочева. 

8. Работна група по разглеждане на жалби и сигнали и изготвяне на проекти за 

решения. 

Състав: Ирена Дочева, Светослав Славчев, Иво Вергилов, Зорница Димитрашкова, Анжела 

Ангелова, Веселка Александрова.  

9. Работна група по организационно-техническите въпроси. 

Състав: Емил Емилов, Людмил Василев, Венелин Иванов. 

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.  

 

При последвалото гласуване по т.1 гласуваха 15 от членовете на РИК – Видин, от 

които „За“ – 14, „Против“ -1 /Людмил Василев/, с което беше прието Решение № 9-ЕП от 

10.04.2019 г. на РИК – Видин.  

  

 

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

Видин в 15:30 ч. 

 

 

 


