
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

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

 

ПРОТОКОЛ № 9 

 

 На 08.05.2019 г. в 16:00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия – 

Видин при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. 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 2019г. 

2. Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за изборен район 05-

Видински за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от 

Република България на 26 май 2019г. 

3. Провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии и 

подвижни секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. 

4. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 14-ЕП от 25 април 2019 г. на 

Районна избирателна комисия Видин относно назначаване на секционни 

избирателни комисии и утвърждаване списъка на резервните членове на СИК в 

община Ружинци, област Видин за произвеждане на избори за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. 

5. Други. 

 

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

ОТСЪСТВА: няма. 

 

            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. 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 от Изборния 

кодекс, Районна избирателна комисия  - Видин 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

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

  

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: 

а) по т. 1, буква „а“ - след внасяне на заявление - оставка (свободен текст) в РИК – 

Видин, подписано от назначения член на СИК/ПСИК и предложение от същата партия / 

коалиция от партии. Предложението се представя в РИК - Видин на хартиен и 

електронен носител. 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 и предложение от същата партия / коалиция от 

партии. Предложението се представя в РИК - Видин на хартиен и електронен носител.; 

в) по т. 1, буква „ж“ – съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и методически указания 

за СИК приети с решение № 246 – ЕП от 02.05.2019 г. на ЦИК. 

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. 

 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

 
Председател: ………………………                                                                      Секретар: ……………………… 3 
                          (Емил Емилов)                                                                                         (Ирена Дочева)  

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

предложения проект на решение. Поради липса на въпроси и коментари от страна на 

членовете на комисията, председателят предложи да се премине към гласуване на проекта 

на решение. 

При последвалото, гласуване гласуваха 15 от членовете на РИК – Видин, от които 

„За“ – 15 „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 25-ЕП от 08.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 2. Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината 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 графичния файл с образец на бюлетината за изборен 

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

от Република България на 26 май 2019г. 

 

Постъпило е писмо с изх. № ЕП-15-48 от 08.05.2019г. на Централната избирателна 

комисия, с вх. № 66 от 08.05.2019 г. по описа на РИК - Видин, с които ЦИК уведомява, че 

стартира процедура по одобряване на графичния файл на предпечатния образец на 

бюлетината за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България на 26 май 2019г. 

С оглед на гореизложеното, в изпълнение на Решение № 158-ЕП от 12.04.2019 г. на 

ЦИК за осъществяване на контрол от Централната избирателна комисия при 

отпечатването на хартиените бюлетини за гласуване в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и на основание чл. 72, ал. 

1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия  – Видин  

Р Е Ш И: 

Одобрява графичния файл с образец на бюлетината 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. 

 

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

предложения проект на решение. Поради липса на въпроси и коментари от страна на 

членовете на комисията, председателят предложи да се премине към гласуване на проекта 

на решение. 

С оглед на техническа невъзможност да се премине към електронно съгласуване на 

бюлетината, заседанието бе прекъснато за почивка и отстраняване на проблема. 

Образеца на бюлетината успешно бе съгласуван чрез електронен подпис. 

Светослав Славчев напусна залата. 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

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

След подновяване на заседанието бе извърпено гласуване, гласуваха 14 от членовете 

на РИК – Видин, от които „За“ – 14, „Против“ – 0, като бе подписан и собственоръчно 

образеца на бюлетината  с което беше прието Решение № 26-ЕП от 08.05.2019г. 

 

Точка 3. Провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни 

комисии и подвижни секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за 

членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.Емил  

 

Ирена Дочева предложи следния проект на решение: 

 

ОТНОСНО:  Провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни 

комисии и подвижни секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за 

членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. 

 

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

Видин 

  

Р Е Ш И: 

Обучението на членовете на секционните избирателни комисии и подвижни 

секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за членове на Европейския 

парламент от Република България на 26 май 2019г. за общините на територията на 

област Видин, ще се проведе по график, както следва: 

 

Населено място Дата и час Членове на РИК - Видин 

с. Гара Орешец 
община Димово 

17.05.2019г. 
14,00 ч. 

Емил Емилов 
Светослав Славчев 
Анжела Ангелова 

с. Арчар 
община Димово 

17.05.2019г. 
10,30 ч. 

Емил Емилов 
Светослав Славчев 
Анжела Ангелова 

с. Макреш 
община Макреш 

16.05.2019 г. 
10,00 ч. 

Ирена Дочева  
Венелин Иванов  
Кристина Петкова 

гр. Грамада 
община Грамада 

16.05.2019 г. 
13,00 ч. 

Ирена Дочева  
Венелин Иванов  
Кристина Петкова 

гр. Белоградчик 
община Белоградчик 

              15.05.2019 г. 
10.00 ч. 

Ирена Николова 
Калоян Живков 
Пламенка Цветкова 
Анжела Ангелова 

гр. Димово 
община Димово 

17.05.2019 г. 
12,00 ч. 

Емил Емилов 
Светослав Славчев 
Анжела Ангелова 

гр. Брегово 
община Брегово 

15.05.2019 г. 
11.00 ч. 

Зорница Димитрашкова 
Иво Вергилов  
Веселка Александрова  



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

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

с. Ново село 
община Ново село 

15.05.2019 г. 
14,00 ч. 

Зорница Димитрашкова 
Иво Вергилов  
Веселка Александрова 

с. Бойница 
община Бойница 

16.05.2019 г. 
13,30 ч. 

Людмил Василев 
Даниел Димитров 
Зоя Василева  

гр. Кула 
община Кула 

17.05.2019 г. 
13,30 ч. 

Людмил Василев 
Даниел Димитров 
Зоя Василева 

с. Чупрене 
община Чупрене 

15.05.2019 г. 
12,30 ч. 

Ирена Николова 
Калоян Живков 
Пламенка Цветкова 
Анжела Ангелова 

с. Ружинци 
община Ружинци 

15.05.2019 г. 
14,30 ч. 

Ирена Николова 
Калоян Живков 
Пламенка Цветкова 
Анжела Ангелова 

гр. Видин 
За СИК в населените 

места, извън гр. Видин + 
ПСИК 

20.05.2019 г. 
10,00 ч. 

Всички членове на РИК - Видин 

гр. Видин 
За СИК от № 1 до № 

40 

20.05.2019 г. 
13,00 ч. 

Всички членове на РИК - Видин 

гр. Видин 
За СИК от № 41 до № 

80, СИК № 121 

20.05.2019 г. 
15,00 ч. 

Всички членове на РИК - Видин 

 

 

Утвърждава следната програма за обучение: 

 

 

ТЕМАТИЧНИ МОДУЛИ: 

 

а. Организация на работата на СИК - правомощия на СИК; вземане и оформяне на 

решения; разпределяне на функции между членовете на СИК; разглеждане на жалби и 

сигнали на избирателите. 

 

б. Работа на СИК с избирателните списъци и изборни книжа - вписване на данни в 

избирателните списъци; дописване на избирателите в изборния ден; вземане и оформяне 

на решение на СИК при отказ за допускане на граждани до гласуване. 

 

в. Получаване на изборни книжа и материали в предизборния ден и оборудване на 

изборното помещение - видове изборни книжа и материали; подписване на протоколи за 

приемане и предаване; оборудване на изборното помещение и кабините за гласуване; 

запечатване на помещението. 
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г. Изборен ден - начало и край на гласуването; действия на СИК при откриването 

на изборния ден; забрани при гласуването; нарушения на изборния процес; лица, които 

имат право да присъстват в изборния ден; подаване на информация за избирателната 

активност; взаимодействие с общинската администрация, РИК и органите на 

Министерството на вътрешните работи. 

 

д. Гласуване на избирателите в СИК и необходими документи за гласуване - 

гласуване на избиратели, вписани в избирателния списък; гласуване на граждани, имащи 

право да гласуват, но които не са вписани в избирателния списък; гласуване на лица, заети 

в произвеждането на изборите; гласуване на избиратели с увредено зрение или със 

затруднения в придвижването; гласуване с придружител; гласуване с удостоверение за 

гласуване на друго място; необходими документи за гласуване. 

 

е. Гласуване в подвижна избирателна секция - получаване на книжата и маркиране 

на печата; гласуване; отпечатване и връщане на подвижната избирателна кутия в 

помещението на СИК. 

 

ж. Преброяване на гласовете - бюлетина за гласуване; действителен и 

недействителен глас; отваряне на избирателната кутия; подреждане на бюлетините; 

броене на гласове и преференции; лица, които имат право да присъстват в изборното 

помещение. 

 

з. Вписване на данни в секционния протокол - вписване на данни в протокола преди 

отваряне на избирателната кутия; вписване на данни след отварянето на избирателната 

кутия и преброяването на гласовете; чернова за преференции; контроли; подписване; 

поправки и лица, които получават копия от протокола. 

 

и. Опаковане на изборните книжа и материали и предаване на секционния протокол 

на РИК - опаковане на изборните книжа и материали; транспортиране и предаване на 

изборните книжа на РИК; действия на СИК в Изчислителния пункт на РИК. 

 

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. Поради липса на въпроси и коментари от страна на 

членовете на комисията, председателят предложи да се премине към гласуване на проекта 

на решение. 

При последвалото гласуване, гласуваха 14 от членовете на РИК – Видин, от които 

„За“ –14, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 27-ЕП от 08.05.2019г. 

 

Точка 4. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 14-ЕП от 25 

април 2019 г. на Районна избирателна комисия Видин относно назначаване на 

секционни избирателни комисии и утвърждаване списъка на резервните членове на 

СИК в община Ружинци, област Видин за произвеждане на избори за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. 
 

Пламенка Цветкова предложи следния проект на решение: 
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ОТНОСНО:  Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 14-ЕП от 25 

април 2019 г. на Районна избирателна комисия Видин относно назначаване на 

секционни избирателни комисии и утвърждаване списъка на резервните членове на 

СИК в община Ружинци, област Видин за произвеждане на избори за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. 

 

В РИК – Видин е постъпило искане с вх. № 55 от 02.05.2019 г. от Милен Михайлов 

Викторов, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, в което посочва, че е допусната 

техническа грешка в направеното предложение за членове на СИК в община Ружинци при 

провеждане на консултациите на 18.04.2019 г., като техническата грешка се отнася до 

сгрешени данни за лицето Соня Димитрова Нистерова с ЕГН ………………………., 

назначена като член  в СИК № 053300009, като имената на лицето са Соня Ангелова 

Иванова с ЕГН ……………….. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1  от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия  - 

Видин 

Р Е Ш И: 

ДОПУСКА поправка на oчевидна фактическа и техническа грешка, допусната в 

направеното предложение за членове на СИК в община Ружинци. В Решение № 14-ЕП от 

25 април 2019 г. на РИК Видин, Соня Димитрова Нистерова, назначена като член в СИК № 

053300009, населено място с. Бело Поле, община Ружинци, да се чете Соня Ангелова 

Иванова. 

  Да се анулира издаденото удостоверение и да се издаде ново с вярното име на 

лицето. 

 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. Поради липса на въпроси и коментари от страна на 

членовете на комисията, председателят предложи да се премине към гласуване на проекта 

на решение. 

С оглед на изказване на Людмил Василев, с което подложи под съмнение допусната 

грешка и направена реплика от Иво Вергилов бе прекъснато отново заседанието, за 

извършване на проверка. 

Зорница Димитрашкова напусна залата. 

 След подновяване на заседанието Людмил Василев извърши доклад от извършената 

проверка, с която бе установана извършената oчевидна фактическа и техническа грешка. 

При последвалото гласуване, гласуваха 13 от членовете на РИК – Видин, от които 

„За“ –12, „Против“ – 1, с което беше прието Решение № 28-ЕП от 08.05.2019г. 

 

                Точка 5. Други.  

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

Видин в 17:05 ч. 

 

 

 


