РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН
ПРОТОКОЛ № 12
На 13.05.2019 г. в 15:30 часа се проведе заседание на Районна избирателна
комисия – Видин при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Постъпила жалба по електронна поща от Иван Вълчов – общински ръководител
на ПП „ГЕРБ“ за община Брегово.
2. Допълнение на Решение № 7-ЕП от 10.04.2019 г. на РИК – Видин, относно
формиране на единна номерация на избирателните секции в район 05 – Видин
за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019г.
3. Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия – Видин за
приемане на бюлетините и изборни книжа за изборен район 05-Видински и за
осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им за
произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019г.
4. Промяна в състава на СИК № 051500005 – с. Бранковци и СИК № 051500008 –
с. Милчина Лъка, община Грамада.
5. Назначаване състава на подвижната секционна избирателна комисия в община
Кула за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г.
6. Определяне на избирателни секции по общини за гласуване на избиратели с
увредено зрение или със затруднения в придвижването в сградите с повече от
един етаж, в които има разположени секции и на горни етажи и оповестяване на
телефони и адреси, на които могат да се подават заявки за помощ в изборния
ден, от коя дата и в кои часове се приемат заявки в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
7. Провеждане на обучение за машинно гласуване на членовете на секционните
избирателни комисии в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г.
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.
ОТСЪСТВАЩИ: няма
Председателят на РИК – Видин даде думата за въпроси и коментари по така
предложения проект на дневен ред. Поради липса на въпроси и коментари от страна на
членовете на Комисията, председателят предложи да се премине към гласуване на проекта
на дневен ред.
При последвалото гласуване гласуваха 15 от членовете на РИК – Видин, от които
„За“ – 15, „Против“ – 0, след което беше преминато към разглеждане на точките от
дневния ред.

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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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. Постъпила жалба по електронна поща от Иван Вълчов – общински
ръководител на ПП „ГЕРБ“ за община Брегово.
Иво Вергилов предложи следния проект на решение:
В РИК - Видин на 11.05.2019г. в 12:58 ч. е постъпила жалба с вх. № 84/11.05.2019г.
по описа на РИК – Видин, в която се излагат съмнения за извършено нарушение в
подаването на заявления за сформирането на ПСИК на територията на община Брегово.
С оглед спазването на закона, по разпореждане членове на РИК-Видин извършиха
проверка на място, от членове на РИК-Видин – Людмил Василев, Ирена Дочева, Пламенка
Цветкова и Емил Емилов.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна
комисия - Видин
Р Е Ш И:
ИЗПРАЩА ПО КОМПЕТЕНТНОСТ на Районна прокуратура - Видин жалба с вх.
№ 84/11.05.2019г. по описа на РИК - Видин, подадена от Иван Вълчов - общински
ръководител на ПП „ГЕРБ“ за община Брегово.
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 15 от членовете на РИК – Видин, от които
„За“ – 7, „Против“ – 8 /Людмил Василев, Ирена Николова, Ирена Дочева, Зорница
Димитрашкова, Венелин Иванов, Зоя Василева, Анжела Ангелова, Калоян Живков/, с
което беше прието Решение за отхвърляне № 36-ЕП от 13.05.2019 г. на РИК – Видин.
С оглед на решение № 3 –ЕП от 06.04.2019 г. на Районна избирателна комисия –
Видин, председателят даде думата на гласувалите против да се мотивират.
Част от гласувалите против - Калоян Живков, Ирена Дочева, Людмил Василев и
Зорница Димитрашкова изказаха своите мотиви.
В 15:45 ч. залата напусна Ирена Дочева.
Точка 2. Допълнение на Решение № 7-ЕП от 10.04.2019 г. на РИК – Видин,
относно формиране на единна номерация на избирателните секции в район 05 –
Видин за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г.

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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Ирена Николова предложи следния проект на решение:
ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 7-ЕП от 10.04.2019 г. на РИК – Видин,
относно формиране на единна номерация на избирателните секции в район 05 – Видин за
произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на
26 май 2019г.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 6 от Изборния кодекс, Районна избирателна
комисия - Видин
Р Е Ш И:
ДОПЪЛВА Решение № 7-ЕП от 10.04.2019 г. на РИК – Видин, както следва:
За община Брегово се допълва „050600013, 050600014, 050600015, 050600016,
050600017, 050600018, 050600019“.
За община Видин се допълва „050900122, 050900123, 050900124, 050900125,
050900126, 050900127“.
За община Кула се допълва „052200014“.
За община Макреш се допълва „052500008“.
За община Ново село се допълва „053000008“.
За община Ружинци се допълва „053300011“.
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 № 37-ЕП от 13.05.2019 г. на РИК –
Видин.
Точка 3. Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия –
Видин за приемане на бюлетините и изборни книжа за изборен район 05-Видински и
за осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им за
произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019г.
Светослав Славчев предложи следния проект на решение:
ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия –
Видин за приемане на бюлетините и изборни книжа за изборен район 05-Видински и
за осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им за
произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България
на 26 май 2019г.

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.13 от Изборния кодекс, Решение №158-ЕП от
12.04.2019г. на ЦИК и във връзка с писмо изх.ЕП-15-61 от 11.05.2019г. на Централната
избирателна комисия и вх.№85 от 12.05.2019г. по описа на РИК - Видин, Районна
избирателна комисия - Видин
Р Е Ш И:
УПЪЛНОМОЩАВА
1.
Иво Методиев Вергилов, ЕГН ....... - член на РИК
2.
Веселка Николова Александрова, ЕГН ....... - член на РИК
да приемат бюлетините и изборните книжа за район 05 – Видински и да
осъществяват контрол при транспортирането и доставката им от „Печатница на
БНБ“ АД до сградата на Областна администрация - Видин 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.
При последвалото гласуване гласуваха 14 от членовете на РИК – Видин, от които
„За“ – 14, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 38-ЕП от 13.05.2019 г. на РИК –
Видин.
Точка 4. Промяна в състава на СИК № 051500005 – с. Бранковци и СИК №
051500008 – с. Милчина Лъка, община Грамада.
Ирена Николова предложи следния проект на решение:
ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 051500005 – с. Бранковци и СИК №
051500008 – с. Милчина Лъка, община Грамада.
В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Тодор Стаменов Вълчев упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“ с вх. № 81 от
10.05.2019 г. по описа на РИК – Видин, за извършване на промяна в състава на СИК №
051500005 – с. Бранковци и СИК № 051500008 – с. Милчина Лъка, община Грамада. Към
предложението са приложени 2 броя удостоверения и 2 броя заявления за
освобождаване.
РИК – Видин разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени
изискванията на Изборния кодекс и Решение № 25-ЕП от 08.05.2019 г. на РИК - Видин,
поради което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5, във връзка с чл. 51, ал. 2, т.1 и ал.
3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Видин
РЕШИ:

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 051500005 – с. Бранковци,
община Грамада, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Тамара Руменова Василева като секретар на СИК № 051500005 –
с. Бранковци, община Грамада.
НАЗНАЧАВА Лилия Евелинова Крумова като секретар на СИК № 051500005 – с.
Бранковци, община Грамада.
ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 051500008 – с. Милчина Лъка,
община Грамада, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Мария Максимова Иванова като член на СИК № 051500008 – с.
Милчина Лъка, община Грамада.
НАЗНАЧАВА Ваньо Любенов Митов като член на СИК № 051500008 – с. Милчина
Лъка, община Грамада.
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 № 39-ЕП от 13.05.2019 г. на РИК –
Видин.

Точка 5. Назначаване състава на подвижната секционна избирателна комисия в
община Кула за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г.
Ирена Николова предложи следния проект на решение:
ОТНОСНО: Назначаване състава на подвижната секционна избирателна комисия в
община Кула за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г.
Постъпило е писмо с изх. № П 02-25453 от 10.05.2019г. на кмета на община Кула и
с вх. № 79 от 10.05.2019г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 8 от
ИК документи, включително протокол от проведена консултация от 10.05.2019г. при
кмета на община Кула.
Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по
отношение на състава на ПСИК в общината.
Със свое Решение № 35-ЕП от 12.05.2019г. РИК – Видин е определила една
подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Кула, а с Решение
№ 10-ЕП от 12.04.2019г. РИК - Видин е определила петчленен състав за подвижни
секционни избирателни комисии.

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс,
Районната избирателна комисия – Видин
Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА състава на подвижна секционна избирателна комисия за
произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на
26 май 2019г. в община Кула, както следва:
СЕКЦИЯ №
ПСИК № 052200014
гр. Кула

ТРИ ИМЕНА
Маргарита Стоянова Маркова
Венка Цанкова Петкова
Даниела Иванова Микова
Ягодина Тодорова Илиева
Николай Иванов Иванов

ДЛЪЖНОСТ
Председател
Заместник председател
Секретар
Член
Член

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 № 40-ЕП от 13.05.2019 г. на РИК –
Видин.
Точка 6. Определяне на избирателни секции по общини за гласуване на
избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сградите с
повече от един етаж, в които има разположени секции и на горни етажи и
оповестяване на телефони и адреси, на които могат да се подават заявки за помощ в
изборния ден, от коя дата и в кои часове се приемат заявки в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.
Зорница Димитрашкова предложи следния проект на решение:
ОТНОСНО: Определяне на избирателни секции по общини за гласуване на
избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сградите с
повече от един етаж, в които има разположени секции и на горни етажи и
оповестяване на телефони и адреси, на които могат да се подават заявки за помощ в
изборния ден, от коя дата и в кои часове се приемат заявки в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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Във връзка с постъпила информация от общинските администрации и на основание
чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 10 и чл. 234 от Изборния кодекс, решение № 173-ЕП от
17.04.2019 г. на ЦИК относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със
затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г., Районна избирателна комисия – Видин
Р Е Ш И:
1. Определя следните избирателни секции в Община Видин за гласуване на
избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването:
1. Избирателна секция № 050900007, гр. Видин, ул. „Горазд“ № 23, СУ „Св.св. Кирил
и Методий“.
2. Избирателна секция № 050900013, гр. Видин, ул. „Екзарх Йосиф I“ № 17, ОУ „Св.
Климент Охридски“.
3. Избирателна секция № 050900015, гр. Видин, Филиал „Здравец“ на ДГ „Русалка“,
ул. „Отец Паисий“ № 12.
4. Избирателна секция № 050900018, гр. Видин, ДГ „Русалка“, ул. „Свети Ромил
Видински“ № 76.
5. Избирателна секция № 050900025, гр. Видин, ул. „Георги Сава Раковски“ № 11,
сградата на старото училище „Г. С. Раковски“.
6. Избирателна секция № 050900045, гр. Видин, ул. „Търговска“ № 6, СУ „Цар
Симеон Велики“.
7. Избирателна секция № 050900048, гр. Видин, ул. „Алеко Константинов“ № 11, ДГ
„Детелина“.
8. Избирателна секция № 050900057, гр. Видин, ул. „П.Р. Славейков“ № 17, СУ „П.Р.
Славейков“.
9. Избирателна секция № 050900078, гр. Видин, ДГ „Синчец“, ж.к. „Крум Бъчваров“
ул. „Райков Жинзифов“ № 26.
Хората, нуждаещи се от помощ за придвиждване до избирателните секции в
изборния ден, могат да подават заявки на телефони: 094/609423, 609416 и 609414 или на
адрeс: гр. Видин, Община Видин, пл. „Бдинци“ 2 (до екипа за изборите), както и на е-mail:
kmet@vidin.bg. В изборния ден (26 май 2019 г.) заявки се приемат от 6.00 ч. до 18.15 ч.
При подадена заявка, Община Видин осигурява автомобил за транспортиране на хора с
увреждания в изборния ден.
В седмицата преди деня на изборите (от понеделник, 20.05.2019 г. до петък,
24.05.2019 г.) от 8.00 до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка за
специализирания превоз за хора с увреждания – телефонът за заявки е 094/609 423.
2. Определя следната избирателна секция в Община Макреш за гласуване на
избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването:
Избирателна секция № 052500006, населено място с. Раковица, община Макреш.
3. Определя следната избирателна секция в Община Ново село за гласуване на
избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването:
Избирателна секция № 053000002, населено място с. Ново село, ул. „Христо Ботев“
№ 2 (занималня в ДДЛРГ „Христо Ботев“).
Нуждаещите се гласоподаватели могат да подават заявки за помощ в изборния ден
на тел. 09316/22 25 или при секретаря на община Ново село – стая № 8.

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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4. Определя следната избирателна секция в Община Грамада за гласуване на
избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването:
Избирателна секция № 051500002, населено място гр. Грамада, община Грамада,
намираща се в Клуб на пенсионера.
За осигуряване на придвижването на хората с увреждания в изборния ден ще бъде
осигурен транспорт.
Заявки за помощ в изборния ден се приемат:
От 20.05.2019 г. до 23.05.2019 г. от 09.00 – 16.00 часа на тел.: 09337/22 – 30 Мими
Петкова, Център за информация на хора с увреждания.
На 24.05, 25.05 и 26.05.2019 г. на телефон 09337/22 – 49 на дежурен в общинска
администрация.
5. Определя следните избирателни секции в Община Кула за гласуване на
избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването:
Избирателна секция № 052200001, населено място гр. Кула, община Кула, I етаж в
СУ „Васил Левски“.
Избирателна секция № 052200005, населено място гр. Кула, община Кула, адрес: ул.
„Възраждане“ № 32.
На разположение на избирателите е телефон 0938/ 3 22 28 и 0884 88 78 19.
6. Определя следните избирателни секции в Община Димово за гласуване на
избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването:
СИК 051600002 – намираща се във фоайето на читалище „Паисий Хилендарски“ гр.
Димово.
СИК 051600015 – намираща се в ОУ „Д. Благоев“ – с. Гара Орешец.
СИК 051600022 – намираща се в кв. „Бабуя“ – с. Арчар.
Хората, нуждаещи се от помощ за придвиждване до избирателните секции в
изборния ден, могат да подават заявки на телефони: 0341/22 60 и или на адрес: гр.
Димово, община Димово, ул. „Георги Димитров“ 137 (до екипа на изборите), както и на еmail: obstina_Dimovo@abv.bg. В изборния ден (26 май 2019 г.) заявки се приемат от 7.00 ч.
до 19.15 ч. При подадена заявка, Община Димово осигурява автомобил за
транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.
В седмицата преди деня на изборите (от понеделник, 20.05.2019 г. до петък,
24.05.2019 г.) от 8.30 до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка на
специализирания превоз за хора с увреждания – телефонът за заявки е 09341/22 60 или
0885 524 898.
Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
Централната избирателна комисия.
При последвалото гласуване гласуваха 15 от членовете на РИК – Видин, от които
„За“ – 14, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 41-ЕП от 13.05.2019 г. на РИК –
Видин.
7. Провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии
за машинно гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г.
Иво Вергилов предложи следния проект на решение:

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)

8

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН
ОТНОСНО: Провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии
за машинно гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019г.
В РИК – Видин е постъпило писмо с изх.№ЕП-15-52 от 09.05.2019г. на ЦИК и вх.№70 от
09.05.2019г. по описа на РИК-Видин оносно график за провеждане на обучение на
членовете на секционните избирателни комисии за машинно гласуване в изборите за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс, Решение № 230-ЕП от 25.04.2019 г. и
Решение №11-ЕП от 26.03.2019г. на Централна избирателна комисия, Районна
избирателна комисия - Видин
Р Е Ш И:
Обучението на членовете на секционните избирателни комисии за машинно гласуване ще
се проведе в гр.Видин, ул.“Дунавска“ №6, сградата на Областна администрация Конферентен център при следния график:
21.05.2019г. от 13:00 часа община Белоградчик – СИК №050100001, СИК №050100004 и СИК №050100007
община Брегово – СИК №050600002
община Грамада – СИК №051500003
община Димово – СИК №051600002 и СИК №051600023
община Бойница – СИК №050300001
община Ново село – СИК №053000001 и СИК № 053000005
община Ружинци – СИК №053300006
община Кула – СИК №052200003
21.05.2019г. от 14:30 часа община Видин, СИК №
050900060
050900005
050900048
050900054
050900020
050900069
050900072
050900075
050900041
050900038
050900023
050900011
050900066
050900063
050900017
050900026
050900057
050900079
050900008
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050900044
050900035
050900014
050900051
050900002
050900029
050900032
050900108
050900118
050900087
050900094
050900101
050900076
050900096За община Ружинци се допълва „053300011“.
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 № 42-ЕП от 13.05.2019 г. на РИК – Видин.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на
РИК – Видин в 16:25 ч.
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