РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН
ПРОТОКОЛ № 13
На 14.05.2019 г. в 15:30 часа се проведе заседание на Районна избирателна
комисия – Видин,
Емил Емилов: колеги днешното заседание се провежда въз основа на нормативната
уредба на чл.70, ал.1 хипотеза втора от ИК.
ПРИСЪСТВАХА: Емил Емилов, Людмил Василев, Ирена Николова, Ирена Дочева,
Иво Вергилов, Пламенка Цветкова, Даниел Димитров, Зорница Димитрашкова, Венелин
Иванов, Анжела Ангелова, Калоян Живков, Кристина Петкова, Зоя Василева и Веселка
Александрова.
ОТСЪСТВАЩИ: Светослав Славчев.
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.
Изготвен е проект на дневен ред от Венелин Иванов.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Назначаване състава на подвижните секционни избирателни комисии в община
Брегово за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г..
2. Назначаване състава на подвижната секционна избирателна комисия в община
Ружинци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г..
3. Назначаване състава на подвижната секционна избирателна комисия в община
Ново село за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г.
4. Назначаване състава на подвижните секционни избирателни комисии в община
Видин за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г.
5. Промяна в съставите на СИК в община Видин.
6. Отстраняване на явна фактическа и техническа грешка
в поименно
предложение от ПП ГЕРБ за състав на СИК на територията на община Видин
при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.
7. Назначаване състава на подвижната секционна избирателна комисия в община
Макреш за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г.
8. Промяна в състава на СИК № 050900113 – с.Въртоп, община Видин;
9. Промяна в състава на СИК № 050300001 – с. Бойница и СИК № 050300002 – с.
Бориловец и Шипикова Махала, община Бойница.
10. Други
Председателят на РИК – Видин даде думата за въпроси и коментари по така
предложения проект на дневен ред.
Постъпи предложение от Ирена Николова да се включи в дневния ред точка „Размяна
в съставите на СИК в община Кула“, която да е т.10 в дневния ред, а точка “други“ да

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)

1

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН
стане т.11 в дневният ред. Постъпи и предложение от Иво Вергилов за включване в
дневният ред на точка 11, а точка 11 „други“ да стане точка 12 „други“ от дневния ред..
Председателят предложи да се премине към гласуване на проекта на дневен ред,
предложен от г-н Венелин Илиев.
При последвалото гласуване гласуваха 14 от членовете на РИК – Видин, от които
„За“ – 0, „Против“ – 14, с което не се приема така предложеният дневен ред.
Председателят подложи на гласуване дневен ред с допълнение, съгласно
предложенията на Ирена Николова и Иво Вергилов.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Назначаване състава на подвижните секционни избирателни комисии в община
Брегово за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г.
2. Назначаване състава на подвижната секционна избирателна комисия в община
Ружинци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г..
3. Назначаване състава на подвижната секционна избирателна комисия в община
Ново село за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г.
4. Назначаване състава на подвижните секционни избирателни комисии в община
Видин за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г.
5. Промяна в съставите на СИК в община Видин.
6. Отстраняване на явна фактическа и техническа грешка
в поименно
предложение от ПП ГЕРБ за състав на СИК на територията на община Видин
при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.
7. Назначаване състава на подвижната секционна избирателна комисия в община
Макреш за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г.
8. Промяна в състава на СИК № 050900113 – с.Въртоп, община Видин;
9. Промяна в състава на СИК № 050300001 – с. Бойница и СИК № 050300002 – с.
Бориловец и Шипикова Махала, община Бойница.
10. Размяна в съставите на СИК в община Кула.
11. Промяна в съставите на СИК в община Видин.
12. Други
При последвалото гласуване гласуваха 14 от членовете на РИК – Видин, от които
„За“ – 14, „Против“ – 0, с което се приема така предложеният дневен ред.
Точка 1. Постъпило е предложение за назначаване състава на подвижните
секционни избирателни комисии в община Брегово за произвеждане на избори за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.
Ирена Дочева предложи следния проект на решение:
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ОТНОСНО:Назначаване състава на подвижните секционни избирателни комисии в
община Брегово за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г.
Постъпило е писмо с изх. № 927/13.05.2019г. на кмета на община Брегово и с вх. №
103 от 13.05.2019г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 8 от ИК
документи, включително протокол от проведена консултация от 11.05.2019г. при кмета
на община Брегово.
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 седем
подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Брегово, а с
Решение № 10-ЕП от 12.04.2019г. РИК - Видин е определила петчленен състав за
подвижни секционни избирателни комисии.
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 подвижните секционни избирателни комисии за
произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на
26 май 2019г. в община Брегово, както следва:
ПСИК №050600013, населено място Брегово, Община Брегово
Име
Феодор Миронов Цоев
Лидия Паскова Маринова-Коева
Надежда Станоева Иванова
Славянка Здравкова Маринова
Емилия Методиева Станкова

Длъжност
Председател
Зам.-председател
Секретар
Член
Член

ПСИК №050600014, населено място с.Балей, Община Брегово
Име
Валери Стефчев Маринов
Райна Димитрова Терзийска
Гошо Пасков Предоев
Кирил Петров Мандоев
Наско Лукиянов Флоров

Длъжност
Председател
Зам.-председател
Секретар
Член
Член

ПСИК №050600015, населено място с.Гъмзово, Община Брегово
Име
Анелия Иванова Цанова
Миланка Лападатова Димитрова

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Длъжност
Председател
Зам.-председател

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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Мануела Дениева Якимова
Ивайло Агресимов Атанасов
Гинка Петрова Петрова

Секретар
Член
Член

ПСИК №050600016, населено място с.Куделин, с.Връв, Община Брегово
Име
Славейчо Христов Бордияшев
Орлин Евдокимов Иванов
Васко Ангелов Удроев
Роза Любенова Предоева
Емил Цветков Владимиров

Длъжност
Председател
Зам.-председател
Секретар
Член
Член

ПСИК №050600017, населено място Ракитница, Община Брегово
Име
Гълъбин Харалампиев Бобочев
Витко Иванов Андреев
Илиянка Борисова Георгиева
Лилия Маринова Димитрова
Нели Петрова Пуева

Длъжност
Председател
Зам.-председател
Секретар
Член
Член

ПСИК №050600018, населено място с. Делейна, с.Тияновци, с. Калина,
Община Брегово
Име
Росен Борисов Никифоров
Катя Славчева Хараламбова
Витко Асенов Антимов
Мария Димитрова Кръстева
Ради Радков Ангелов

Длъжност
Председател
Зам.-председател
Секретар
Член
Член

ПСИК №050600019, населено място с. Косово, Община Брегово
Име
Таня Руменова Благоева
Десимир Емилов Нефтелинов
Венета Кирилова Евстатиева
Николай Петров Иванов
Ана Милчева Драгойчева

Длъжност
Председател
Зам.-председател
Секретар
Член
Член

УТВЪРЖДАВА списък с резервни членова за ПСИК, както следва:

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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1. Милен Миров Спиров;
2. Светослав Илиев Станев;
3. Николай Валериев Евдокимов;
4. Кирил Валериев Кирилов.
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“ – 13, „Против“ – 1 /Емил Емилов/, с което беше прието Решение № 43-ЕП от
14.05.2019 г. на РИК – Видин.
Точка 2. Постъпило е предложение за назначаване състава на подвижната
секционна избирателна комисия в община Ружинци за произвеждане на избори за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.
Зорница Димитрашкова предложи следния проект на решение:
ОТНОСНО: Назначаване състава на подвижната секционна избирателна комисия
в община Ружинци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г.
Постъпило е писмо с изх. № 1856 от 14.05.2019 г. на кмета на община Ружинци и
с вх. № 115 от 14.05.2019г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 8 от
ИК документи, включително протокол от проведена консултация от 18.04.2019 г. при
кмета на община Ружинци.
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 Ружинци, а с
Решение № 10-ЕП от 12.04.2019г. РИК - Видин е определила петчленен състав за
подвижни секционни избирателни комисии.
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 Ружинци, както следва:

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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СЕКЦИЯ №
ПСИК № 053300011
гр. Ружинци

ТРИ ИМЕНА
Лозинка Тодорова Иванова
Георги Владимиров Тасев
Илияна Стефанова Лозанова
Емилия Иванчева Стефанова
Илка Георгиева Евтимова

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 № 44-ЕП от 14.05.2019 г. на РИК –
Видин.
Точка 3. Постъпило е предложение за назначаване състава на подвижната
секционна избирателна комисия в община Ново село 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 Ново село за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г.
Постъпило е писмо с изх. № РД02-1221 от 13.05.2019 г. на кмета на община Ново
село и с вх. № 109 от 14.05.2019г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91,
ал. 8 от ИК документи, включително протокол от проведена консултация от 12.05.2019
г. при кмета на община Ново село.
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 Ново село, а с
Решение № 10-ЕП от 12.04.2019г. РИК - Видин е определила петчленен състав за
подвижни секционни избирателни комисии.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс,
Районната избирателна комисия – Видин
Р Е Ш И:

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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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 Ново село, както следва:
СЕКЦИЯ №
ПСИК № 053000008
с. Ново село

ТРИ ИМЕНА
Иванка Любенова Маринова
Таня Иванова Тодорова
Мария Славчова Стоянович
Маринела Евдокимова Благоева
Людмила Георгиева Нинчева

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 № 45-ЕП от 14.05.2019 г. на РИК –
Видин.
Точка 4. Постъпило е предложение за назначаване състава на подвижните
секционни избирателни комисии в община Видин за произвеждане на избори за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.
Пламенка Цветкова предложи следния проект на решение:
ОТНОСНО: Назначаване състава на подвижните секционни избирателни комисии
в община Видин за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г.
Постъпило е писмо с изх. № ОД-01-17-92 от 13.05.2019г. на кмета на община
Видин и с вх. № 95 от 13.05.2019г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91,
ал. 8 от ИК документи, включително протокол от проведена консултация от
07.05.2019г. при кмета на община Видин.
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 шест
подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Видин, а с

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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Решение № 10-ЕП от 12.04.2019г. РИК - Видин е определила петчленен състав за
подвижни секционни избирателни комисии.
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 подвижните секционни избирателни комисии за
произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на
26 май 2019г. в община Видин, както следва:
Номер
СИК

на Име, презиме, фамилия

Пролетка Дашова Велкова
Валентина Асенова Велкова
Гено Огнянов Генов
Райна Борисова Бонева
Валентин Мирославов Иванов
050900123
Ивайло Бойков Димитров
Дунавци
Катя Перова Митова
Радка Костадинова Маринова
Симеон Василев Василев
Стефан Петров Стефанов
050900124
Ралица Маринова Цветанова
Дунавци
Мариана Борисова Иванова
Евгени Георгиев Цветков
Цветанка Любомирова Петрова
Мирослав Пепиев Илиев
050900125
Богомил Ангелов Тофишев
Градец
Бояна Павлова Станкова
Перко Димитров Костов
Катюша Йорданова Иванова
Стефан Димитров Спасов
050900126
Иван Петров Атанасов
Градец
Славчо Рилчев Балев
Стойко Митов Стойков
Ирена Иванова Илиева
Весо Митков Бранков
050900127
Биляна Славчева Димитрова
Капитановци Ирина Михайлова Петрова
Цветан Димитров Генчев
Величко Петров Георгиев
050900122
Видин

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Длъжност в комисията
Председател
Зам. Председател
Секретар
Член
Член
Председател
Зам. Председател
Секретар
Член
Член
Председател
Зам. Председател
Секретар
Член
Член
Председател
Зам. Председател
Секретар
Член
Член
Председател
Зам. Председател
Секретар
Член
Член
Председател
Зам. Председател
Секретар
Член

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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Ваньо Славков Радулов

Член

Утвърждава списък с резервни членова за ПСИК, както следва:
1. Бойко Станков Прангаджийски;
2. Надя Григорова Прангаджийска.
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 № 46-ЕП от 14.05.2019 г. на РИК –
Видин.
Точка 5. Промяна в съставите на СИК в община Видин.
Кристина Петкова предложи следния проект на решение:
ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Видин.
В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Християн Ненчов Христов упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за община Видин, с вх. № 108 от 13.05.2019 г.
по описа на РИК – Видин, за извършване на промени в съставите на СИК № 050900095 с. Покрайна, СИК № 050900003 – гр. Видин, СИК № 050900061 – гр. Видин, СИК №
050900108 – гр. Дунавци. Към предложението са приложени 4 броя удостоверения и 4
броя заявления за отказ.
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 и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5, във връзка с чл. 51, ал. 2 и ал. 3
от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Видин
РЕШИ:
ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900095 - с. Покрайна, СИК
№ 050900003 – гр. Видин, СИК № 050900061 – гр. Видин, и СИК № 050900108 – гр.
Дунавци.
както следва:
ОСВОБОЖДАВА Елица Емилова Атанасова като секретар на СИК № 050900095 –
с. Покрайна.
НАЗНАЧАВА Людмила Михайлова Любенова като секретар на СИК № 050900095 –
с. Покрайна.

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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ОСВОБОЖДАВА Жулиета Емилова Ангелова като зам. председател на СИК №
050900003 – гр. Видин.
НАЗНАЧАВА Василка Ценова Младенова като зам. председател на СИК №
050900003 – гр. Видин.
ОСВОБОЖДАВА Нели Илиева Николова като председател на СИК № 050900061 –
гр. Видин.
НАЗНАЧАВА Йордан Вълчев Йолов като председател на СИК № 050900061 – гр.
Видин.
ОСВОБОЖДАВА Иван Борисов Иванов като член на СИК № 050900108 – гр.
Дунавци.
НАЗНАЧАВА Даниела Нинова Маринова като член на СИК № 050900108 – гр.
Дунавци.
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 № 47-ЕП от 14.05.2019 г. на РИК –
Видин.
Точка 6. Отстраняване на явна фактическа и техническа грешка в поименно
предложение от ПП ГЕРБ за състав на СИК на територията на община Видин при
произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г.
Иво Вергилов предложи следния проект на решение:
ОТНОСНО: Отстраняване на явна фактическа и техническа грешка в поименно
предложение от ПП ГЕРБ за състав на СИК на територията на община Видин при
произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на
26 май 2019 г.
В РИК – Видин е постъпило искане с вх. № 106 и № 107 от 13.05.2019г.,
придружено с 2 броя удостоверения на членовете от СИК №050900120 с. Слана Бара от
Християн Ненчов Христов, упълномощен представител на ПП ГЕРБ за община Видин, в
което се посочва, че е допусната явна фактическа грешка в така направеното
предложение за членове в състава на СИК №050900120 с. Слана Бара, в проведените
консултации на дата 16.04.2019 г., за следните лица:
РУМЯНКА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА секретар на СИК №050900120 с. Слана
Бара.
- ДЕТЕЛИН ИВАНОВ АНДРЕЕВ член на СИК №050900120 с. Слана Бара.

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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Поради обстоятелството, че лицата вече са назначени в СИК №050900104 с.
Войница, се предлага на тяхно място да бъдат назначени в СИК №050900120, с. Слана
Бара, следните лица:
ЙОРДАН СЛАВЧЕВ ИВАНОВ, като секретар на СИК №050900120 с. Слана Бара и
ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА ТОМОВА като член на СИК №050900120 с. Слана Бара.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т.5 и във връзка с чл. 51, ал.3 от Изборния
кодекс, Районна избирателна комисия - Видин.
Р Е Ш И:
ДОПУСКА поправка на явна oчевидна фактическа и техническа грешка в
направеното предложение за членове на СИК в община Видин.
ОСВОБОЖДАВА РУМЯНКА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА като секретар на СИК
№050900120, с. Слана Бара.
ОСВОБОЖДАВА ДЕТЕЛИН ИВАНОВ АНДРЕЕВ като член на СИК №050900120, с.
Слана Бара.
НАЗНАЧАВА ЙОРДАН СЛАВЧЕВ ИВАНОВ, като секретар на СИК №050900120, с.
Слана Бара.
НАЗНАЧАВА ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА ТОМОВА като член на СИК №050900120, с.
Слана Бара.
Да се анулират издадените на освободените лица удостоверения и да се издадат
нови удостоверения на назначените лица.
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 14 от членовете на РИК – Видин, от които
„За“ – 14, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 48-ЕП от 14.05.2019 г. на РИК –
Видин.
Точка 7. Постъпило е предложение за назначаване състава на подвижната
секционна избирателна комисия в община Макреш за произвеждане на избори за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.
Веселка Александрова предложи следния проект на решение:
ОТНОСНО: Назначаване състава на подвижната секционна избирателна комисия
в община Макреш за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г.
Постъпило е писмо с изх. № 814 от 14.05.2019г. на кмета на община Макреш и с
вх. № 121 от 14.05.2019г. по описа на РИК - Видин, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 8 от
ИК документи, включително протокол от проведена консултация от 11.05.2019г. при
кмета на община Макреш.
Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по
отношение на състава на ПСИК в общината.

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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Със свое Решение № 35-ЕП от 12.05.2019г. РИК – Видин е определила една
подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Макреш, а с
Решение № 10-ЕП от 12.04.2019г. РИК - Видин е определила петчленен състав за
подвижни секционни избирателни комисии.
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 Макреш, както следва:
СЕКЦИЯ №
ПСИК № 052500008
с. Макреш

ТРИ ИМЕНА
Радка Георгиева Целова
Ирина Цветкова Иванова
Борис Иванов Кръстев
Йонка Николова Иванова
Иванка Станчева Иванова

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“ – 13, „Против“ 1, с което беше прието Решение № 49-ЕП от 14.05.2019 г. на РИК –
Видин.
Точка 8. Промяна в състава на СИК № 050900113 – с.Въртоп, община Видин.
Ирена Николова предложи следния проект на решение:
ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 050900113 – с.Въртоп, община Видин.
В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Тодор Стаменов Вълчев упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“ с вх. № 122 от
14.05.2019 г. по описа на РИК – Видин, за извършване на промяна в състава на СИК №
050900113 – с.Въртоп, община Видин. Към предложението са приложени 1 брой
удостоверение и 1 брой заявление 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,

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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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:
ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900113 – с.Въртоп,
община Видин, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Евгени Недялков Недялков като председател на СИК №
050900113 – с.Въртоп, община Видин.
НАЗНАЧАВА Иван Венциславов Христов като председател на СИК № 050900113 –
с.Въртоп, община Видин.
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 № 50-ЕП от 14.05.2019 г. на РИК –
Видин.
Точка 9. Промяна в състава на СИК № 050300001 – с. Бойница и СИК №
050300002 – с. Бориловец и Шипикова Махала, община Бойница.
Ирена Николова предложи следния проект на решение:
ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 050300001 – с. Бойница и СИК №
050300002 – с. Бориловец и Шипикова Махала, община Бойница.
В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Тодор Стаменов Вълчев упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“ с вх. № 123 от
14.05.2019 г. по описа на РИК – Видин, за извършване на промяна в състава на СИК №
050300001 – с. Бойница и СИК № 050300002 – с. Бориловец и Шипикова Махала, община
Бойница. 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 № 050300001 – с. Бойница,
община Бойница, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Нели Иванова Недкова като член на СИК 050300001 – с. Бойница,
община Бойница.
НАЗНАЧАВА Вергилия Данкова Петрова като член на СИК 050300001 – с.
Бойница, община Бойница.
ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050300002 – с. Бориловец и
Шипикова Махала, община Бойница, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Валентина Цанова Иванова като член на СИК № 050300002 – с.
Бориловец и Шипикова Махала, община Бойница.
НАЗНАЧАВА Емилия Александрова Йонова като член на СИК № 050300002 – с.
Бориловец и Шипикова Махала, община Бойница.
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 № 51-ЕП от 14.05.2019 г. на РИК –
Видин.
Точка 10. Размяна в съставите на СИК в община Кула.
Ирена Николова предложи следния проект на решение.
ОТНОСНО: Размяна в съставите на СИК в община Кула.
В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Тодор Стаменов Вълчев упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, с вх. № 124/14.05.2019
г. по описа на РИК – Видин, за извършване на размени в съставите на СИК в община
Кула. Към предложението са приложени 2 броя удостоверения.
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, Районна избирателна комисия Видин
РЕШИ:

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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ДОПУСКА да се извърши размяна в съставите на СИК в община Кула, както
следва:
ОСВОБОЖДАВА Емилия Генова Попова като зам. председател на СИК №
052200002 – гр. Кула, община Кула.
ОСВОБОЖДАВА Станка Георгиева Мишева като член на СИК № 052200004 – гр.
Кула, община Кула.
НАЗНАЧАВА Станка Георгиева Мишева за зам. председател на СИК № 052200002
– гр. Кула, община Кула.
НАЗНАЧАВА Емилия Генова Попова за член на СИК № 052200004 – гр. Кула,
община Кула.
Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
Централната избирателна комисия.
Размяна в съставите на СИК в община Кула.
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 № 52-ЕП от 14.05.2019 г. на РИК –
Видин.
11. Промяна в съставите на СИК в община Видин.
Иво Вергилов предложи следния проект на решение
ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Видин.
В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Християн Ненчов Христов
- упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за община Видин, с вх. № 126 от 14.05.2019
г. по описа на РИК – Видин, за извършване на промени в съставите на СИК № 050900057
– гр. Видин, СИК № 050900007 – гр. Видин, СИК № 050900038 – гр. Видин. Към
предложението са приложени 3 броя удостоверения и 3 броя заявления за отказ.
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 и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5, във връзка с чл. 51, ал. 2 и ал. 3
от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Видин
РЕШИ:
ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900057 – гр. Видин, СИК №
050900007 – гр. Видин, СИК № 050900038 – гр. Видин,

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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както следва:
ОСВОБОЖДАВА Димитринка Василева Вергилова като член на СИК № 050900057 – гр.
Видин.
НАЗНАЧАВА Цветелина Петрова Славчева като член на СИК № 050900057 – гр. Видин.
ОСВОБОЖДАВА ИРЕН Мариелова Ценова като член на СИК № 050900007 – гр. Видин.
НАЗНАЧАВА Венеция Младенова Николова като член на СИК № 050900007 – гр. Видин.
ОСВОБОЖДАВА Изабела Димитрова Дикова като член на СИК № 050900038 – гр.
Видин.
НАЗНАЧАВА Митко Иванов Митев като член на СИК № 050900038 – гр. Видин.
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 № 53-ЕП от 14.05.2019 г. на РИК –
Видин.
12.
Други
Председателят на РИК – Видин даде думата за въпроси и коментари.
Калоян Жиков: искам да питам за изплащането на командировъчни, използването
на втори служебен автомобил и личен автомобил, заради план график за обученията на
СИК-овете?
Емил Емилов: с оглед на взето решение за датите на обученията Вие входихте ли
заявление за втори служебен автомобил, след като няма да използвате личен автомобил?
След като предварително сте знаел, че утре трябва да проведете обучение е несериозно да
поставите въпроса сега.
Калоян Живков: Нямам проблем за датата на провеждането на обученията, аз лично
за мен съм си уредил нещата, но колегите за 16-ти имат проблем. И какви документи са
необходими за командировъчните с личен автомобил?
Емил Емилов: Ще се направи запитване до ОА-Видин, с което писмено ще ни
представят списък с необходимите документи.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на
РИК – Видин в 16:30 ч.

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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