
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

На заседанието на РИК - Видин 

на 17.05.2019г. от 16:00 часа. 

 

1. Размяна в съставите на СИК в община Видин.  

2. Промяна в състава на СИК № 051600011 – с. Скомля, община Димово.  

3. 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.  

4. Промени в съставите на СИК в община Видин.  

5. Промяна в съставите на СИК  в община Видин  

6. Промяна в състава на СИК № 053300006 – с. Дреновец, община Ружинци и СИК 

№ 050600008 – с. Връв, община Брегово.  

7. Промяна в съставите на СИК  в община Видин.  

8. Промяна в съставaна СИК  в община Видин.  

9. Промяна в съставaна СИК  в община Видин  

10. Промяна в съставaна СИК  в община Видин  

11. Определяне първоначален час за застъпване на охрана на изборните помещения 

на СИК и помещенията на ПСИК от служителите на МВР след получаване на 

изборните книжа и материали от членовете на СИК и ПСИК на 25.05.2019 г., 

както и охрана след приключване на изборния ден.  

12. Определяне броя на бюлетините за всяка избирателна секция в Изборен район 05 

– Видински за произвеждане избори за членове на Европейския парламент от 

Република България на 26 май 2019г.  

13. Определяне на отговорници от РИК – Видин за избирателните секции в изборен 

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

парламент от Република България на 26 май 2019г.  

14. Изменение на Решение № 42 – ЕП от 13.05.2019 г. на РИК – Видин.  

15. Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на 

политическа партия Коалиция „БСП за България“ в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.  

16. Допълнение на Решение № 41 – ЕП от 13.05.2019 г. на РИК – Видин.  

17. Промeни в съставите на СИК в община Видин.  

18. Промяна в съставa на СИК  в община Видин.  

 

 

 

 

 


