РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН
ПРОТОКОЛ № 7
На 26.04.2019 г. в 11.00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия –
Видин при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обявяване резултатите от проведен жребий за реда за представяне на кандидатите на
партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по регионалната медия
- Радио Видин, при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент
от Република България на 26 май 2019г.
2. Определяне реда и начина за извършване на промени в съставите на секционните
избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии на територията
на изборен район 05-Видински за произвеждане на избори за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
3. Други
ПРИСЪСТВАХА: Емил Емилов, Людмил Василев, Ирена Николова, Ирена Дочева,
Иво Вергилов, Пламенка Цветкова, Даниел Димитров, Зорница Димитрашкова, Венелин
Иванов, Калоян Живков, Светослав Славчев, Кристина Петкова и Веселка Александрова.
ОТСЪСТВАЩИ: Зоя Василева, Анжела Ангелова
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. Обявяване резултатите от проведен жребий за реда за представяне на
кандидатите на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите
по регионалната медия - Радио Видин, при произвеждане на изборите за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.
Светослав Славчев предложи следния проект на решение:
ОТНОСНО: Обявяване резултатите от проведен жребий за реда за представяне
на кандидатите на партиите, коалициите и инициативните комитети в
диспутите по регионалната медия - Радио Видин, при произвеждане на изборите
за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.
Във връзка с регламентиране на реда за отразяване на предизборната кампания от
регионалните центрове на обществените медии, на основание чл. 72, ал.1 във връзка с
чл.196, ал.3 от ИК и решение № 172-ЕП от 16.04.2019 на ЦИК, РИК - Видин
Р Е Ш И:
Обявява резултат от публично проведен жребий за поредност на представяне на
кандидатите на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по
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регионалната медия - Радио Видин, при произвеждане на изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г, както следва:
1. ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
2. ПП ВОЛТ
3. ПП ГЕРБ
4. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
5. ПП Глас Народен
6. Минчо Христов Куминев – независим кандидат
7. Венислава Пламенова Атанасова – независим кандидат
8. ВЪЗХОД
9. Движение за права и свободи – ДПС
10. ВОЛЯ – Българските Родолюбци
11. Движение ЗАЕДНО
12. Ваня Руменова Григорова – независим кандидат
13. ПП ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ
14. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ
15. ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ)
16. ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
17. Николай Нанков Ненчев – независим кандидат
18. Десислава Петрова Иванчева – независим кандидат
19. ПП ДОСТ
20. ПП АТАКА
21. Движение 21
22. Христо Симеонов Симеонов – независим кандидат
23. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
24. Възраждане
25. КП Коалиция за България
26. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ)
27. ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)
Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до
3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.
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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 13 от членовете на РИК – Видин, от
които „За“ – 13, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 22 - ЕП от 26.04.2019 г. на
РИК – Видин.
2.Определяне реда и начина за извършване на промени в съставите на секционните
избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии на територията на
изборен район 05-Видински за произвеждане на избори за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Ирена Николова предложи следния проект на решение:
ОТНОСНО: Определяне реда и начина за извършване на промени в съставите на
секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии на
територията на изборен район 05-Видински за произвеждане на избори за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5, във връзка с чл. 51, ал. 2 и ал. 3 и чл. 229, ал. 2,
3, 4 и 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Видин
Р Е Ш И:

1. Правомощията на член на секционна избирателна комисия / подвижна секционна
избирателна комисия се прекратяват предсрочно при:
а) подаване на оставка;
б) влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода;
в) поставяне под запрещение;
г) несъвместимост;
д) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
е) смърт;
ж) неявяване в изборния ден.
2. Промените в съставите на секционните избирателни комисии и подвижните
секционни избирателни комисии в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г. се извършват с решение на Районната избирателна
комисия – Видин:
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а) по т. 1, буква „а“ - след внасяне на заявление - оставка (свободен текст) в РИК – Видин,
подписано от назначения член на СИК/ПСИК и изрично искане за освобождаването му от
състава на СИК/ПСИК. Издаденото на назначения член на СИК/ПСИК удостоверение се
връща в РИК - Видин. В случай на унищожаване или изгубване на удостоверението, това
обстоятелство се отразява в подаденото от лицето заявление.
б) по т. 1, букви „б“, „в“, „г“, „д“ и „е”– след внасяне на документ в РИК – Видин,
удостоверяващ съответното обстоятелство, съставляващо основание за прекратяване
правомощията на член на СИК/ПСИК;
в) по т. 1, буква „ж“ – по реда на чл. 229, ал. 2, 3, 4 и 5 от Изборния кодекс.
С решението, с което прекратява правомощията на член на СИК/ПСИК,
Районната избирателна комисия – Видин назначава на негово място лице, предложено от
същата партия / коалиция от партии. Предложението се представя в РИК - Видин на
хартиен и електронен носител.
Решението на РИК – Видин подлежи на обжалване в срок до три дни от
обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс. След влизане в сила
на решението удостоверенията на освободените членове на СИК/ПСИК се считат за
невалидни, а на назначените на тяхно място нови членове на СИК/ ПСИК, РИК – Видин
издава нови удостоверения.
При загуба или унищожаване на удостоверение, РИК – Видин издава ново
удостоверение с надпис „ДУБЛИКАТ“ в горния десен ъгъл.
При допуснати технически грешки в издадено удостоверение на член на СИК/ПСИК,
РИК – Видин анулира сгрешеното удостоверение и издава ново такова със същия номер и
дата или удостоверението се коригира като се добавя надпис „Поправката е на РИК Видин”, подписва се от член на РИК и при възможност се подпечатва с печата на
комисията.
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.
Людмил Василев изложи аргументи, че така предложения проект противоречи на
Изборния кодекс, тъй като ИК предвижа промяна в съставите на СИК да бъде извършвана
само с резервни членове. В залата възникнаха спорове и протичоречия относно начина за
промяна в съставите на СИК.
Председателят на РИК – Видин даде 30 минути почивка.
По време на почивката бе направено запитване от Людмил Василев – зам.
председател на РИК - Видин до член на ЦИК - Георги Баханов относно начина за промяна в
съставите на СИК. Георги Баханов отговори, че промяна в съставите на СИК може да бъде
извършвана и по предложение на политеската партия, както и с лица извън утвърдените
резервни членове.
Председателят на РИК – Видин откри отново заседанието, в залата присъстваха
гореизброените членове на РИК – Видин, с изключение на Зоя Василева и Анжела
Ангелова.
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По искане на Ирена Николова, председателят на РИК – Видин и предостави думата
относно първоначалното предложения проект на решение.
Ирена Николова оттегли свето предложение за проект на решение.
Зорница Димитрашкова предложи идентичен проект на решение относно
извършването на промяна в съставите на СИК. Предложеният проект касаеше промени в
проекта за решение на Ирена Николова, като отпадне посоченото правно основание- ал.2 на
чл.229 ИК и Изречението „С решението, с което прекратява правомощията на член на
СИК/ПСИК, Районната избирателна комисия – Видин назначава на негово място лице,
предложено от същата партия / коалиция от партии. Предложението се представя в РИК Видин на хартиен и електронен носител“ да придобие следната редакция: „С решението, с
което прекратява правомощията на член на СИК/ПСИК, Районната избирателна комисия –
Видин назначава на негово място лице, като спазва квотното съотношение на партиите и
коалициите в съответната СИК/ПСИК“.
При последвалото гласуване гласуваха 13 от членовете на РИК – Видин, от които
„За“ – 1, „Против“ – 12, с което предложението не бе прието и съгласно чл.70, ал.4,
изр.втора от ИК е налице Решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на
ИК.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на РИК –
Видин в 11:50 ч.
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