
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

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

 

ПРОТОКОЛ № 11 

 

 На 12.05.2019 г. в 19:30 часа се проведе заседание на Районна избирателна  

комисия – Видин при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Определяне броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия на 

територията на избирателен район 05 – Видински за произвеждане на избори за 

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

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

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

Иванов, Зоя Василева, Калоян Живков и Веселка Александрова. 

ОТСЪСТВАЩИ: Анжела Ангелова, Светослав Славчев и Кристина Петкова. 

 

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 броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна 

кутия на територията на избирателен район 05 – Видински за произвеждане на 

избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 

г.  

 Даниел Димитров предложи следния проект на решение:  

 

        ОТНОСНО: Определяне броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна 

кутия на територията на избирателен район 05 – Видински за произвеждане на избори 

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

Във връзка с постъпила информация от общинските администрации на територията на 

избирателен район 05 – Видински относно броя на подадените заявления за гласуване с 

подвижна избирателна кутия и на основание чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение 

№ 96-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Видин 

В община Белоградчик, Чупрене, Димово, Бойница и Грамада не са изпълнени законовите 

предпоставки за образуване на ПСИК.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 90, ал. 1, 

изречение второ от Изборния кодекс и Решение № 96-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК, РИК-

Видин 

РЕШИ: 

Определя броя на на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия на 

територията на избирателен район 05 – Видински за произвеждане на избори за членове 

на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва: 

1. Община Видин – 6 ПСИК 

2. Община Брегово – 7 ПСИК 

3. Община Ново село – 1 ПСИК 

4. Община Кула – 1 ПСИК 

5. Община Ружинци – 1 ПСИК 

6. Община Макреш – 1 ПСИК  



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

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

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 12 от членовете на РИК – Видин, от които 

„За“ – 8, „Против“ – 4 /Людмил Василев,  Калоян Живков, Зоя Василева и Ирена Дочева/ с 

което беше прието Решение № 29-ЕП от 10.05.2019 г. на РИК – Видин. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на  

РИК – Видин в 19:35 ч. 

 


