
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

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

 

ПРОТОКОЛ № 14 

 

 На 17.05.2019 г. в 16:30 часа се проведе заседание на Районна избирателна  

комисия – Видин при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

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. 

 

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

Иво Вергилов, Пламенка Цветкова, Кристина Петкова, Даниел Димитров, Зоя Василева, 

Анжела Ангелова, Калоян Живков, Светослав Славчев и Веселка Александрова. 

ОТСЪСТВАЩИ: Зорница Димитрашкова, Венелин Иванов. 

  



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

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

 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 13 от членовете на РИК – Видин, от които 

„За“ – 13, „Против“ – 0, след което беше преминато към разглеждане на точките от дневния 

ред. 

 

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. Размяна в съставите на СИК в община Видин.  

  

 Ирена Николова предложи следния проект на решение:  

 

В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Тодор Стаменов Вълчев - 

упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, с вх. № 125/14.05.2019 

г. по описа на РИК – Видин, за извършване на размени в съставите на СИК в община 

Видин. Към предложението са приложени 6 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: 

 

ДОПУСКА да се извърши размяна в съставите на СИК в община Видин, както 

следва: 

 

ОСВОБОЖДАВА Ариф Сюлейманов Ахмедов като член на СИК № 050900020 – гр. 

Видин, община Видин. 

 

ОСВОБОЖДАВА Тодорка Нинкова Червенкова  като член на СИК № 050900064 – гр. 

Видин, община Видин. 

 

ОСВОБОЖДАВА Румяна Стоянова Дикова  като секретар на СИК № 050900002 – гр. 

Видин, община Видин. 

 

ОСВОБОЖДАВА Петя Димитрова Стоянова  като член на СИК № 050900010 – гр. 

Видин, община Видин. 

 

ОСВОБОЖДАВА Венета Кирилова Иванова като член на СИК № 050900085 – с. 

Плакудер, община Видин. 

 

ОСВОБОЖДАВА Митко Филипов Иванов  като член на СИК № 050900084 – с. Долни 

Бошняк, община Видин. 
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Председател: ………………………                                                                      Секретар: ……………………… 3 
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НАЗНАЧАВА Тодорка Нинкова Червенкова  за член на СИК № 050900020 – гр. Видин, 

община Видин. 

 

НАЗНАЧАВА Ариф Сюлейманов Ахмедов за член на СИК № 050900064 – гр. Видин, 

община Видин. 

 

НАЗНАЧАВА Петя Димитрова Стоянова  за секретар на СИК № 050900002 – гр. 

Видин, община Видин. 

 

НАЗНАЧАВА Румяна Стоянова Дикова  за член на СИК № 050900010 – гр. Видин, 

община Видин. 

 

НАЗНАЧАВА Митко Филипов Иванов  за член на СИК № 050900085 – с. Плакудер, 

община Видин. 

 

НАЗНАЧАВА Венета Кирилова Иванова за член на СИК № 050900084 – с. Долни 

Бошняк, 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 13 от членовете на РИК – Видин, от които „За“ – 

13, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 54-ЕП от 17.05.2019 г. на РИК – Видин. 

 

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

Ирена Дочева предложи следния проект на решение:  

 

В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Наташа Трайкова Стефанова 

- упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“ с вх. № 134 от 15.05.2019 г. 

по описа на РИК – Видин, за извършване на промяна в състава на СИК № 051600011 – с. 

Скомля, община Димово. Към предложението са приложени: пълномощно, 1 брой 

удостоверение и 1 брой заявление за оставка. 

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: 

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 051600011 – с. Скомля, община 

Димово, както следва: 

 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

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

ОСВОБОЖДАВА Димо Димитров Тодоров като член на СИК № 051600011 – с. 

Скомля, община Димово. 

 

НАЗНАЧАВА Сара Иванова Петрова като член на СИК № 051600011 – с. Скомля, 

община Димово. 

 

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 13 от членовете на РИК – Видин, от които 

„За“ – 12, „Против“ – 1 /Емил Емилов/, с което беше прието Решение № 55-ЕП от 

17.05.2019 г. на РИК – Видин. 

 

Точка 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. 

 

Ирена Дочева предложи следния проект на решение: 

 

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 следната избирателна секция в Община Брегово за гласуване на 

избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването: 

Избирателна секция № 050600001 – гр. Брегово, находяща се на първи етаж в СУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“ – кабинет по професионална подготовка. 

Заявки за помощ в изборния ден могат да се направят на тел.: 0885 714 356 в 

общинската администрация. 

2. Определя следната избирателна секция в Община Бойница за гласуване на 

избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването: 

Избирателна секция № 050300001 – с. Бойница, пенсионерски клуб, ул. „Пуйо 

Войвода“ № 28. 

Телефон 09333/24 38 в община Бойница, на който могат да се правят заявки за 

помощ в изборния ден на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването. 

Заявленията се приемат всеки работен ден от 07.05.2019 г. от 08:30 – 12:30 и 13:00 – 

17:00 часа. 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

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

3. Определя следната избирателна секция в Община Белоградчик за гласуване на 

избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването: 

Избирателна секция № 050100004 – гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ № 6. 

За улеснение на гражданите ще бъде предоставен автомобил за ползването на 

който се заявява на тел. 0936 53017 или 0877 87 6363.  

4. Определя следните избирателни секции в Община Чупрене за гласуване на 

избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването: 

Избирателна секция № 053700001, с. Чупрене, местонахождение ОУ „акад. Михаил 

Димитров“, ул. Асен Балкански“ № 59. 

Избирателна секция № 053700002, с. Чупрене, местонахождение ОУ „Aкад. Михаил 

Димитров“, ул. Асен Балкански“ № 59. 

Избирателна секция № 053700003, с. Върбово, местонахождение сграда кметство, 

ул. „Първа“ № 71. 

Избирателна секция № 053700005, с. Протопопинци, местонахождение сграда 

кметство, ул. „Девета“ № 1. 

Избирателна секция № 053700006, с. Репляна, местонахождение сграда на 

читалище „Съзнание“, ул. „Първа“ № 21.  

Избирателна секция № 053700009, с. Долни Лом, местонахождение сграда бивше 

училище, ул. „Димитър Благоев“ № 5.  

Избирателна секция № 053700010, с. Средогрив, местонахождение сграда 

кметство, ул. „Първа“ № 31.  

Желаещите да ползват служебен автомобил могат да се обадят на тел.: 09327 24 

02 от 10.00 до 16.00 часа в деня на изборите. 

5. Определя следните избирателни секции в Община Ружинци за гласуване на 

избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването: 

Избирателна секция № 053300001 – с. Ружинци, сграда на читалище „Христо 

Ботев – 1898“ I етаж, малък салон, ул. „Георги Димитров“ № 33. 

Избирателна секция № 053300007 – с. Дреновец, сграда на СУ „Никола Й. 

Вапцаров“, I етаж, ул. „Георги Димитров“ № 130. 

Телефони 09324 22 83, 0887 796 191 в Общинска администрация – Ружинци – гл. 

специалист „Административен координатор“ за приемане на заявки от избиратели с 

увреждания за оказване на помощ и транспортирането им до СИК. 

Решението е изготвено в два еднообразни екзепляра. 

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. 

В 16.36 часа в залата влиза Венелин Иванов. 

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

– 14, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 56-ЕП от 17.05.2019 г. на РИК – Видин. 

 

Точка 4. Промени в съставите на СИК в община Видин. 

 

Ирена Дочева предложи следния проект на решение: 
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В РИК – Видин са постъпили предложения, подадени от Димитър Чавдаров Велков 

- упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“ с вх. № 140 от 15.05.2019 г. 

по описа на РИК – Видин, за извършване на промяна в състава на СИК № 050900007 – гр. 

Видин, община Видин, СИК № 050900011 – гр. Видин, община Видин, СИК № 050900012 – 

гр. Видин, община Видин, СИК № 050900015 – гр. Видин, община Видин, СИК № 050900039 

– гр. Видин, община Видин, СИК № 050900062 – гр. Видин, община Видин, СИК № 

050900064 – гр. Видин, община Видин СИК № 050900081 – гр. Видин, община Видин. 

Към всяко от предложенията са приложени 1 брой удостоверение и 1 брой молба 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: 

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900007 – гр. Видин, 

община Видин, както следва: 

ОСВОБОЖДАВА Любомира Асенова Сотирова като член на СИК № 050900007 – гр. 

Видин, община Видин.  

НАЗНАЧАВА Цветана Петкова Маркова като член на СИК № 050900007 – гр. 

Видин, община Видин. 

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900011 – гр. Видин, 

община Видин, както следва: 

ОСВОБОЖДАВА Зоя Трифонова Йовчева като член на СИК № 050900011 – гр. 

Видин, община Видин. 

НАЗНАЧАВА Лиляна Ванкова Томова като член на СИК № 050900011 – гр. Видин, 

община Видин. 

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900012 – гр. Видин, 

община Видин, както следва: 

ОСВОБОЖДАВА Надежда Цокова Неделкова като член на СИК № 050900012 – гр. 

Видин, община Видин. 

НАЗНАЧАВА Славчо Стоянов Стаменов като член на СИК № 050900012 – гр. 

Видин, община Видин. 

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900015 – гр. Видин, 

община Видин, както следва: 

ОСВОБОЖДАВА Уляна Крумова Иванова като член на СИК № 050900015 – гр. 

Видин, община Видин. 

НАЗНАЧАВА Нели Миладинова Петрова като член на СИК № 050900015 – гр. 

Видин, община Видин. 

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900039 – гр. Видин, 

община Видин, както следва: 

ОСВОБОЖДАВА Цветомира Димитрова Славова като заместник - председател на 

СИК № 050900039 – гр. Видин, община Видин. 
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НАЗНАЧАВА Владимир Петков Стойков като заместник - председател на СИК № 

050900039 – гр. Видин, община Видин. 

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900062 – гр. Видин, 

община Видин, както следва: 

ОСВОБОЖДАВА Иван Стефанов Иванов като член на СИК № 050900062 – гр. 

Видин, община Видин. 

НАЗНАЧАВА Генчо Валериев Стефанов като член на СИК № 050900062 – гр. Видин, 

община Видин. 

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900064 – гр. Видин, 

община Видин, както следва: 

ОСВОБОЖДАВА Румянка Маринова Цветкова като член на СИК № 050900064 – гр. 

Видин, община Видин. 

НАЗНАЧАВА Тинка Костадинова Бояджиева като член на СИК № 050900064 – гр. 

Видин, община Видин. 

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900081 – гр. Видин, 

община Видин, както следва: 

ОСВОБОЖДАВА Веселка Цветанова Маринова като заместник - председател на 

СИК № 050900081 – гр. Видин, община Видин. 

НАЗНАЧАВА Параскева Монова Кръстева като заместник - председател на СИК 

№ 050900081 – гр. Видин, 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“ – 13, „Против“ – 1 /Емил Емилов/, с което беше прието Решение № 57-ЕП от 

17.05.2019 г. на РИК – Видин. 

 

Точка 5. Промяна в съставите на СИК  в община Видин. 

 

Пламенка Цветкова предложи следния проект на решение: 

 

В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Християн Ненчов Христов - 

упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за община Видин, с вх. № 127 от 14.05.2019 г. 

по описа на РИК – Видин, за замяна  в съставите на СИК № 050900050 – гр. Видин и  СИК 

№  050900052 – гр. Видин. 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 и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 от Изборния кодекс, Районна 

избирателна комисия – Видин 
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РЕШИ: 

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900050 – гр. Видин и СИК 

№  050900052 – гр. Видин. 

 както следва: 

ОСВОБОЖДАВА  Боряна Нинкова Виденова като член на СИК № 050900050 – гр. 

Видин. 

НАЗНАЧАВА Боряна Нинкова Виденова като член на СИК № 050900052 – гр. Видин. 

ОСВОБОЖДАВА  Момчил Витков Младенов като член  на СИК № 050900052 – гр. 

Видин. 

НАЗНАЧАВА  Момчил Витков Младенов като член  на СИК № 050900050 – 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 № 58-ЕП от 17.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

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

СИК № 050600008 – с. Връв, община Брегово. 

 

Ирена Николова предложи следния проект на решение: 

 

В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Тодор Стаменов Вълчев - 

упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“ с вх. № 132 от 

15.05.2019 г. по описа на РИК – Видин, за извършване на промяна в състава на СИК № 

053300006 – с. Дреновец, община Ружинци и в състава на СИК № 050600008 – с. Връв, 

община Брегово. 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: 

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 053300006 – с. Дреновец, 

община Ружинци, както следва: 

 

ОСВОБОЖДАВА Паулина Станиславова Савова като член на СИК № 053300006 – с. 

Дреновец, община Ружинци. 
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НАЗНАЧАВА Надя Александрова Александрова като член на СИК № 053300006 – с. 

Дреновец, община Ружинци. 

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050600008 – с. Връв, община 

Брегово, както следва: 

 

ОСВОБОЖДАВА Първолета Йоцова Йотова като председател на СИК № 

050600008 – с. Връв, община Брегово.  

НАЗНАЧАВА Пейчо Георгиев Рашев като председател на СИК № 050600008 – с. 

Връв, 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 14 от членовете на РИК – Видин, от които 

„За“ – 14, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 59-ЕП от 17.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 7. Промяна в съставите на СИК  в община Видин. 

 

Иво Вергилов предложи следния проект на решение: 

 

В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Християн Ненчов Христов - 

упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за община Видин, с вх. № 136 от 15.05.2019 г. 

по описа на РИК – Видин, за замяна  в съставите на СИК № 050900049 – гр. Видин и  СИК 

№  050900068 – гр. Видин. 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 и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 от Изборния кодекс, Районна 

избирателна комисия – Видин 

 

РЕШИ: 

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900049– гр. Видин и СИК 

№  050900068– гр. Видин. 

 както следва: 

ОСВОБОЖДАВА  Николинка Стоянова Игнатова  като член на СИК № 050900049 – 

гр. Видин. 

НАЗНАЧАВА     Генади Стоянов Генов като член на СИК № 050900049 – гр. Видин. 

ОСВОБОЖДАВА  Генади Стоянов Генов като член  на СИК № 050900068 – гр. 

Видин. 

НАЗНАЧАВА Николинка Стоянова Игнатова  като член  на СИК № 050900068 – гр. 

Видин, 
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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 № 60-ЕП от 17.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 8. Промяна в съставaна СИК  в община Видин. 

 

Даниел Димитров предложи следния проект на решение: 

 

В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Християн Ненчов Христов - 

упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за община Видин, с вх. № 137 от 15.05.2019 г. 

по описа на РИК – Видин, за замяна  в състава на СИК № 050900050 – гр. 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,  

поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 от Изборния кодекс, Районна 

избирателна комисия – Видин, 

 

РЕШИ: 

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900050– гр. Видин  

 както следва: 

ОСВОБОЖДАВА  Валя Лазарова Кирилова като член на СИК № 050900050 – гр. 

Видин. 

НАЗНАЧАВА  Анелия Велкова Гергова като член на СИК № 050900050 – 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 № 61-ЕП от 17.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 9. Промяна в съставaна СИК  в община Видин. 

 

Веселка Александрова предложи следния проект на решение: 
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В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Лъчезар Асенов Кръстев - 

упълномощен представител на КП „ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ,АТАКА И ВМРО“ 

за община Видин, с вх. № 155 от 17.05.2019 г. по описа на РИК – Видин, за замяна  в 

съставите на СИК № 050900012,СИК № 050900032,СИК № 050900033, СИК № 050900099, 

СИК № 050900109 – гр. Видин . Към предложението са приложени 5 броя удостоверения и  

4 броя заявление 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 чл.51 ал.2 т.8 от Изборния кодекс, 

Районна избирателна комисия – Видин 

 

РЕШИ: 

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900012– гр. Видин  

 както следва: 

ОСВОБОЖДАВА  Марияна Георгиева Тодорова като член на СИК № 050900012 – гр. 

Видин. 

НАЗНАЧАВА Румелина Методиева Дицова като член на СИК № 050900012 – гр. 

Видин. 

 

ОСВОБОЖДАВА  Соня Василева Ангелова като секретар на СИК № 050900032 – гр. 

Видин. 

НАЗНАЧАВА Ивайло Милушев Милушев като секретар на СИК № 050900032 – гр. 

Видин. 

 

ОСВОБОЖДАВА  Виолета Цветанова Кръстева като член на СИК № 050900033 – 

гр. Видин. 

НАЗНАЧАВА  Марияна Георгиева Тодорова като член на СИК № 050900033 – гр. 

Видин. 

ОСВОБОЖДАВА  Лападанка Йонова Маринова като член на СИК № 050900099 – 

общ. Видин. 

НАЗНАЧАВА Калин Карелов Генадиев като член на СИК № 050900099 – общ. Видин. 

ОСВОБОЖДАВА  Любен Костов Игнатов като член на СИК № 050900109 – общ.. 

Видин. 

НАЗНАЧАВА Маша Генадиева Каменова като член на СИК № 050900109 – общ. 

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 № 62-ЕП от 17.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 
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Точка 10. Промяна в съставaна СИК  в община Видин. 

 

Веселка Александрова предложи следния проект на решение: 

 

В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Лъчезар Асенов Кръстев - 

упълномощен представител на КП „ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЦУРА “ за община Видин, с вх. 

№ 156 от 17.05.2019 г. по описа на РИК – Видин, за замяна  в съставите на СИК № 

050900108,СИК № 050900110 в община Видин и за община Грамада замяна в СИК № 

051500006  с. Срацимирово. 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 от Изборния кодекс, Районна 

избирателна комисия – Видин 

 

РЕШИ: 

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 0509000108– гр. Видин  

 както следва: 

ОСВОБОЖДАВА  Галя Перкова Кръстева като член на СИК № 0509000108 – общ. 

Видин. 

НАЗНАЧАВА  Валентин Ванков Каменов като член на СИК № 0509000108– общ.. 

Видин.  

 

ОСВОБОЖДАВА Павел Лъчезаров Кръстев като член на СИК № 0509000110 – общ. 

Видин. 

НАЗНАЧАВА Камен Милчов Каменов като член на СИК № 0509000110 – общ. Видин. 

 

ОСВОБОЖДАВА  Надежда Нешова Гергова като член на СИК № 051500006 – с. 

Срацимирово, община Грамада. 

НАЗНАЧАВА Пенка Данкова Велкова като член на СИК № 051500006 – с. 

Срацимирово, 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 № 63-ЕП от 17.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 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. 
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Ирена Николова предложи следния проект на решение: 

 

На основание чл. 218, ал. 6 от ИК, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.2 от ИК, РИК - 

Видин 

 

Р Е Ш И: 

 

1. УКАЗВА на Директора на ОД на МВР – Видин, че следва да осигури охрана от 

служители на МВР във всички избирателни секции на територията Изборен район 05 - 

Видински, с начален час 18:00 часа на 25.05.2019 г. 

Служителите на МВР следва да охраняват изборните помещения отвън. 

 

След приключване на изборния ден служителите на МВР следва да ескортират 

автомобилите на представителите на СИК до РИК - Видин за предаване на изборните 

книжа и материали. 

 

2. УКАЗВА на Директора на ОД на МВР – Видин, че следва да осигури охрана от 

служители на МВР на изборните книжа и материали, които РИК - Видин следва да 

предаде на ЦИК след приключване на изборния ден и отчитането на резултатите. 

Служители на МВР следва да ескортират автомобила на представителите на РИК - 

Видин от сградата на Областна Администрация - Видин до сградата, в която се 

помещава ЦИК, с адрес: гр. София, площад „Княз Александър І”, № 1. 

  

Копие от Решението да се връчи на Директора на ОД на МВР - Видин за сведение и 

изпълнение.  

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 № 64-ЕП от 17.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 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.  

 

Людмил Василев предложи следния проект на решение: 

 

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

Видин 

РЕШИ:  
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ОПРЕДЕЛЯ 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., както следва: 

за община Белоградчик 

Избирателна секция № 050100001 600 броя 

Избирателна секция № 050100002 500 броя 

Избирателна секция № 050100003 500 броя 

Избирателна секция № 050100004 400 броя 

Избирателна секция № 050100005 500 броя 

Избирателна секция № 050100006 800 броя 

Избирателна секция № 050100007 800 броя 

Избирателна секция № 050100008 800 броя 

Избирателна секция № 050100009 100 броя 

Избирателна секция № 050100010 100 броя 

Избирателна секция № 050100011 200 броя 

Избирателна секция № 050100012 100 броя 

Избирателна секция № 050100013 100 броя 

Избирателна секция № 050100014 200 броя 

Избирателна секция № 050100015 100 броя 

Избирателна секция № 050100016 100 броя 

Избирателна секция № 050100017 100 броя 

Избирателна секция № 050100018 100 броя 

Избирателна секция № 050100019 100 броя 

Избирателна секция № 050100020 100 броя 

Избирателна секция № 050100021 100 броя 

 Общо 6400 броя 

за община Бойница 

Избирателна секция № 050300001 300 броя 

Избирателна секция № 050300002 100 броя 

Избирателна секция № 050300003 100 броя 

Избирателна секция № 050300004 100 броя 

Избирателна секция № 050300005 300 броя 

Избирателна секция № 050300006 100 броя 

 Общо 1000 броя 

за община Брегово 

Избирателна секция № 050600001 500 броя 

Избирателна секция № 050600002 500 броя 

Избирателна секция № 050600003 500 броя 

Избирателна секция № 050600004 500 броя 

Избирателна секция № 050600005 300 броя 

Избирателна секция № 050600006 100 броя 

Избирателна секция № 050600007 500 броя 

Избирателна секция № 050600008 300 броя 

Избирателна секция № 050600009 300 броя 
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Избирателна секция № 050600010 300 броя 

Избирателна секция № 050600011 300 броя 

Избирателна секция № 050600012 300 броя 

Избирателна секция № 050600013 100 броя 

Избирателна секция № 050600014 100 броя 

Избирателна секция № 050600015 100 броя 

Избирателна секция № 050600016 100 броя 

Избирателна секция № 050600017 100 броя 

Избирателна секция № 050600018 100 броя 

Избирателна секция № 050600019 100 броя 

 Общо 5100 броя 

за община Видин 

Избирателна секция № 050900001 400 броя 

Избирателна секция № 050900002 600 броя 

Избирателна секция № 050900003 500 броя 

Избирателна секция № 050900004 600 броя 

Избирателна секция № 050900005 600 броя 

Избирателна секция № 050900006 700 броя 

Избирателна секция № 050900007 700 броя 

Избирателна секция № 050900008 600 броя 

Избирателна секция № 050900009 600 броя 

Избирателна секция № 050900010 800 броя 

Избирателна секция № 050900011 500 броя 

Избирателна секция № 050900012 700 броя 

Избирателна секция № 050900013 700 броя 

Избирателна секция № 050900014 600 броя 

Избирателна секция № 050900015 600 броя 

Избирателна секция № 050900016 600 броя 

Избирателна секция № 050900017 600 броя 

Избирателна секция № 050900018 500 броя 

Избирателна секция № 050900019 500 броя 

Избирателна секция № 050900020 600 броя 

Избирателна секция № 050900021 600 броя 

Избирателна секция № 050900022 700 броя 

Избирателна секция № 050900023 700 броя 

Избирателна секция № 050900024 600 броя 

Избирателна секция № 050900025 600 броя 

Избирателна секция № 050900026 600 броя 

Избирателна секция № 050900027 700 броя 

Избирателна секция № 050900028 700 броя 

Избирателна секция № 050900029 700 броя 

Избирателна секция № 050900030 600 броя 

Избирателна секция № 050900031 700 броя 

Избирателна секция № 050900032 700 броя 
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Избирателна секция № 050900033 600 броя 

Избирателна секция № 050900034 600 броя 

Избирателна секция № 050900035 500 броя 

Избирателна секция № 050900036 700 броя 

Избирателна секция № 050900037 600 броя 

Избирателна секция № 050900038 700 броя 

Избирателна секция № 050900039 700 броя 

Избирателна секция № 050900040 700 броя 

Избирателна секция № 050900041 800 броя 

Избирателна секция № 050900042 600 броя 

Избирателна секция № 050900043 700 броя 

Избирателна секция № 050900044 500 броя 

Избирателна секция № 050900045 300 броя 

Избирателна секция № 050900046 600 броя 

Избирателна секция № 050900047 600 броя 

Избирателна секция № 050900048 500 броя 

Избирателна секция № 050900049 600 броя 

Избирателна секция № 050900050 700 броя 

Избирателна секция № 050900051 700 броя 

Избирателна секция № 050900052 700 броя 

Избирателна секция № 050900053 700 броя 

Избирателна секция № 050900054 600 броя 

Избирателна секция № 050900055 600 броя 

Избирателна секция № 050900056 700 броя 

Избирателна секция № 050900057 700 броя 

Избирателна секция № 050900058 700 броя 

Избирателна секция № 050900059 600 броя 

Избирателна секция № 050900060 600 броя 

Избирателна секция № 050900061 700 броя 

Избирателна секция № 050900062 700 броя 

Избирателна секция № 050900063 700 броя 

Избирателна секция № 050900064 700 броя 

Избирателна секция № 050900065 800 броя 

Избирателна секция № 050900066 700 броя 

Избирателна секция № 050900067 700 броя 

Избирателна секция № 050900068 600 броя 

Избирателна секция № 050900069 700 броя 

Избирателна секция № 050900070 700 броя 

Избирателна секция № 050900071 800 броя 

Избирателна секция № 050900072 500 броя 

Избирателна секция № 050900073 600 броя 

Избирателна секция № 050900074 600 броя 

Избирателна секция № 050900075 700 броя 

Избирателна секция № 050900076 600 броя 
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Избирателна секция № 050900077 400 броя 

Избирателна секция № 050900078 500 броя 

Избирателна секция № 050900079 800 броя 

Избирателна секция № 050900080 400 броя 

Избирателна секция № 050900081 100 броя 

Избирателна секция № 050900082 100 броя 

Избирателна секция № 050900083 200 броя 

Избирателна секция № 050900084 100 броя 

Избирателна секция № 050900085 100 броя 

Избирателна секция № 050900086 100 броя 

Избирателна секция № 050900087 500 броя 

Избирателна секция № 050900088 600 броя 

Избирателна секция № 050900089 100 броя 

Избирателна секция № 050900090 100 броя 

Избирателна секция № 050900091 200 броя 

Избирателна секция № 050900092 500 броя 

Избирателна секция № 050900093 500 броя 

Избирателна секция № 050900094 400 броя 

Избирателна секция № 050900095 600 броя 

Избирателна секция № 050900096 500 броя 

Избирателна секция № 050900097 300 броя 

Избирателна секция № 050900098 300 броя 

Избирателна секция № 050900099 500 броя 

Избирателна секция № 050900100 400 броя 

Избирателна секция № 050900101 400 броя 

Избирателна секция № 050900102 300 броя 

Избирателна секция № 050900103 400 броя 

Избирателна секция № 050900104 100 броя 

Избирателна секция № 050900105 300 броя 

Избирателна секция № 050900106 600 броя 

Избирателна секция № 050900107 300 броя 

Избирателна секция № 050900108 600 броя 

Избирателна секция № 050900109 600 броя 

Избирателна секция № 050900110 300 броя 

Избирателна секция № 050900111 100 броя 

Избирателна секция № 050900112 200 броя 

Избирателна секция № 050900113 100 броя 

Избирателна секция № 050900114 100 броя 

Избирателна секция № 050900115 100 броя 

Избирателна секция № 050900116 100 броя 

Избирателна секция № 050900117 200 броя 

Избирателна секция № 050900118 600 броя 

Избирателна секция № 050900119 200 броя 

Избирателна секция № 050900120 300 броя 
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Избирателна секция № 050900121 100 броя 

Избирателна секция № 050900122 100 броя 

Избирателна секция № 050900123 100 броя 

Избирателна секция № 050900124 100 броя 

Избирателна секция № 050900125 100 броя 

Избирателна секция № 050900126 100 броя 

Избирателна секция № 050900127 100 броя 

 Общо 63200 броя 

за община Грамада 

Избирателна секция № 051500001 200 броя 

Избирателна секция № 051500002 500 броя 

Избирателна секция № 051500003 500 броя 

Избирателна секция № 051500004 100 броя 

Избирателна секция № 051500005 100 броя 

Избирателна секция № 051500006 100 броя 

Избирателна секция № 051500007 100 броя 

Избирателна секция № 051500008 100 броя 

Избирателна секция № 051500009 100 броя 

 Общо 1800 броя 

за община Димово 

Избирателна секция № 051600001 500 броя 

Избирателна секция № 051600002 600 броя 

Избирателна секция № 051600003 100 броя 

Избирателна секция № 051600004 200 броя 

Избирателна секция № 051600005 100 броя 

Избирателна секция № 051600006 100 броя 

Избирателна секция № 051600007 100 броя 

Избирателна секция № 051600008 100 броя 

Избирателна секция № 051600009 100 броя 

Избирателна секция № 051600010 100 броя 

Избирателна секция № 051600011 100 броя 

Избирателна секция № 051600012 200 броя 

Избирателна секция № 051600013 200 броя 

Избирателна секция № 051600014 200 броя 

Избирателна секция № 051600015 400 броя 

Избирателна секция № 051600016 300 броя 

Избирателна секция № 051600017 100 броя 

Избирателна секция № 051600018 100 броя 

Избирателна секция № 051600019 100 броя 

Избирателна секция № 051600020 200 броя 

Избирателна секция № 051600021 800 броя 

Избирателна секция № 051600022 600 броя 

Избирателна секция № 051600023 700 броя 

Избирателна секция № 051600024 100 броя 
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Общо 6100 броя 

за община Кула 

Избирателна секция № 052200001 500 броя 

Избирателна секция № 052200002 600 броя 

Избирателна секция № 052200003 500 броя 

Избирателна секция № 052200004 600 броя 

Избирателна секция № 052200005 500 броя 

Избирателна секция № 052200006 100 броя 

Избирателна секция № 052200007 100 броя 

Избирателна секция № 052200008 100 броя 

Избирателна секция № 052200009 100 броя 

Избирателна секция № 052200010 100 броя 

Избирателна секция № 052200011 300 броя 

Избирателна секция № 052200012 300 броя 

Избирателна секция № 052200013 200 броя 

Избирателна секция № 052200014 100 броя 

 Общо 4100 броя 

за община Макреш 

Избирателна секция № 052500001 300 броя 

Избирателна секция № 052500002 100 броя 

Избирателна секция № 052500003 100 броя 

Избирателна секция № 052500004 100 броя 

Избирателна секция № 052500005 200 броя 

Избирателна секция № 052500006 400 броя 

Избирателна секция № 052500007 100 броя 

Избирателна секция № 052500008 100 броя 

 Общо 1400 броя 

за община Ново село 

Избирателна секция № 053000001 300 броя 

Избирателна секция № 053000002 500 броя 

Избирателна секция № 053000003 300 броя 

Избирателна секция № 053000004 300 броя 

Избирателна секция № 053000005 500 броя 

Избирателна секция № 053000006 300 броя 

Избирателна секция № 053000007 200 броя 

Избирателна секция № 053000008 100 броя 

 Общо 2400 броя 

за община Ружинци 

Избирателна секция № 053300001 600 броя 

Избирателна секция № 053300002 200 броя 

Избирателна секция № 053300003 200 броя 

Избирателна секция № 053300004 200 броя 

Избирателна секция № 053300005 200 броя 

Избирателна секция № 053300006 500 броя 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

 
Председател: ………………………                                                                      Секретар: ……………………… 20 
                          (Емил Емилов)                                                                                         (Ирена Дочева)  

Избирателна секция № 053300007 600 броя 

Избирателна секция № 053300008 200 броя 

Избирателна секция № 053300009 600 броя 

Избирателна секция № 053300010 100 броя 

Избирателна секция № 053300011 100 броя 

 Общо 3500 броя 

за община Чупрене 

Избирателна секция № 053700001 300 броя 

Избирателна секция № 053700002 200 броя 

Избирателна секция № 053700003 100 броя 

Избирателна секция № 053700004 100 броя 

Избирателна секция № 053700005 100 броя 

Избирателна секция № 053700006 200 броя 

Избирателна секция № 053700007 300 броя 

Избирателна секция № 053700008 300 броя 

Избирателна секция № 053700009 200 броя 

Избирателна секция № 053700010 100 броя 

  1900 броя 
  

ОБЩО за  изборен район 05 - Видински: 96 900 броя. 

* Подвижна СИК / СИК в болнично заведение, специализирана институция. 

 
 

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 № 65-ЕП от 17.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 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. 

 

Иво Вергилов предложи следния проект на решение: 

 

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

Видин 

Р Е Ш И: 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

 
Председател: ………………………                                                                      Секретар: ……………………… 21 
                          (Емил Емилов)                                                                                         (Ирена Дочева)  

  Определя 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., както следва: 

1. За СИК в община Белоградчик – отговорници Веселка Василева и Ирена Дочева; 

2. За СИК в община Бойница – отговорник Людмил Василев; 

3. За СИК/ПСИК в община Брегово – отговорник Зорница Димитрашкова; 

4. За СИК/ПСИК в община Видин – отговорници Иво Вергилов, Калоян Живков, Светослав 

Славчев, Анжела Ангелова, Пламенка Цветкова, Зоя Василева, Кристина Петкова и Даниел 

Димитров; 

5. За СИК в община Грамада – отговорник Венелин Иванов; 

6. За СИК в община Димово – отговорници Даниел Димитров, Светослав Славчев и Емил 

Емилов; 

7. За СИК/ПСИК в община Кула – отговорник Людмил Василев; 

8. За СИК/ПСИК в община Макреш – отговорник Венелин Иванов; 

9. За СИК/ПСИК в община Ново село – отговорник Иво Вергилов; 

10. За СИК/ПСИК в община Ружинци – отговорник Ирена Николова; 

11. За СИК в община Чупрене – отговорник Ирена Николова. 

  

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“ – няма, с което беше прието Решение № 66-ЕП от 17.05.2019 г. на РИК 

– Видин. 

 

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

 

Ирена Дочева предложи следния проект на решение: 

 

В решение № 42 – ЕП от 13.05.2019 г., РИК – Видин е определила, че 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. 

Поради невъзможност да бъде ползван Конферентен център на Областна администрация 

– Видин и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, РИК - Видин 

 

Р Е Ш И: 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

 
Председател: ………………………                                                                      Секретар: ……………………… 22 
                          (Емил Емилов)                                                                                         (Ирена Дочева)  

 

Изменя решение № 42 – ЕП от 13.05.2019 г. на РИК – Видин, както следва: 

Обучението на членовете на секционните избирателни комисии за машинно 

гласуване ще се проведе в гр. Видин, в залата на Общински съвет – Видин, при спазване на 

графика, определен в решение № 42 – ЕП от 13.05.2019 г. на РИК – 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 № 67-ЕП от 17.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 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.  

 

Ирена Дочева предложи следния проект на решение: 

 

Постъпило е заявление с вх. № 148 от 16.05.2019г. по описа на РИК – Видин за 

регистрация на 6 застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ в 

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

рег. № 2 от 16.05.2019г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на 

застъпници. Заявлението е подписано от Стойчо Мишов Бальов – упълномощен 

представител на коалицията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, 

съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на 

кандидатската листа и 6 бр. декларации. 

След извършена проверка РИК – Видин установи, че лицата от предложения списък 

отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин 

следва да регистрира 6 застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за 

България“. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение №59-ЕП от 

04.04.2019г. на ЦИК,  Районната избирателна комисия - Видин  

 

Р Е Ш И: 

         

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за 

България“ 6 лица, както следва: 

 

1. Цветан Иванов Недков 

2. Светлин Митков Спасов 

3. Първа Неделкова Ценова 

4. Гошка Илиева Митова 

5. Веска Младенова Делeнянова 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

 
Председател: ………………………                                                                      Секретар: ……………………… 23 
                          (Емил Емилов)                                                                                         (Ирена Дочева)  

6. Дафин Каменов Миков 

 

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 № 68-ЕП от 17.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

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

 

Ирена Дочева предложи следния проект на решение: 

 

Във връзка с постъпила информация от общинска администрация на Община 

Макреш за телефони за помощ в изборния ден за осигуряване транспорт на хора с 

увредено зрение или със затруднения в придвижването 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  

 

РЕШИ: 

 

Допълва т. 2 от Решение № 41 – ЕП от 13.05.2019 г. на РИК – Видин, както следва:  

Заявки за помощ в изборния ден могат да се правят на тел.: 094/600 356, тел.: 0887 

77 19 33 и тел.: 0884 55 59 95 или в кметствата и кметските наместничества на община 

Макреш до 17 часа на 23.05.2019 г. 

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 № 69-ЕП от 17.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 17. Промeни в съставите на СИК в община Видин.  

 

Людмил Василев предложи следния проект на решение: 

 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

 
Председател: ………………………                                                                      Секретар: ……………………… 24 
                          (Емил Емилов)                                                                                         (Ирена Дочева)  

В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Йордан Василев Йорданов - 

упълномощен представител на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ 

за община Видин, с вх. № 157 от 17.05.2019 г. по описа на РИК – Видин, за извършване на 

промени в съставите СИК № 050900003, 050900031, 050900043, 050900055, 050900062, 

050900071, 050900122 – гр. Видин.  Към предложението са приложени  7 броя 

удостоверения и 5 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: 

 

1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900003, 050900043, , 

050900062, 050900071, 050900122 – гр. Видин, 

 както следва: 

ОСВОБОЖДАВА  Любен Йотков Радев като секретар на СИК № 050900003 – гр. 

Видин. 

НАЗНАЧАВА Милчо Боянов Горанов като секретар на СИК № 050900003 – гр. Видин. 

 

ОСВОБОЖДАВА  Цветан Владимиров Иванов като член на СИК № 050900043 – гр. 

Видин. 

НАЗНАЧАВА Георги Валериев Георгиев като член на СИК № 050900043 – гр. Видин. 

 

ОСВОБОЖДАВА  Десислава Маргаритова Иванова като член на СИК № 050900062 – 

гр. Видин. 

НАЗНАЧАВА  Ани Кирилова Мирчева като член на СИК № 050900062 – гр. Видин. 

 

ОСВОБОЖДАВА  Алексей Георгиев Йоцов като член на СИК № 050900071 – гр. 

Видин. 

НАЗНАЧАВА  Сашо Асенов Илиев като член на СИК № 050900071 – гр. Видин. 

 

ОСВОБОЖДАВА  Райна Борисова Бонева като член на СИК № 050900122 – гр. Видин. 

НАЗНАЧАВА  Димитър Георгиев Стоянов като член на СИК № 050900122 – гр. 

Видин. 

 

2. ДОПУСКА да се извърши размяна в състава на СИК № 050900031 и СИК № 

050900055 – гр. Видин 

както следва: 

ОСВОБОЖДАВА  Цветомир Петров Цветанов като член на СИК № 050900031 – гр. 

Видин. 

ОСВОБОЖДАВА  Кристина Милкова Симеонова като член на СИК № 050900055 – гр. 

Видин. 

 

НАЗНАЧАВА  Цветомир Петров Цветанов като член на СИК № 050900055 – гр. 

Видин. 

НАЗНАЧАВА  Кристина Милкова Симеонова член на СИК № 050900031 – гр. Видин. 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра. 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

 
Председател: ………………………                                                                      Секретар: ……………………… 25 
                          (Емил Емилов)                                                                                         (Ирена Дочева)  

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 № 70-ЕП от 17.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 18. Промяна в съставa на СИК  в община Видин. 

 

Кристина Петкова предложи следния проект на решение: 

 

В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Християн Ненчов Христов - 

упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за община Видин, с вх. № 149 от 16.05.2019 г. 

по описа на РИК – Видин, за замяна  в състава на СИК № 050900040, СИК № 050900038 -  

гр. Видин и СИК № 050900091  – с. Майор Узуново община Видин. Към предложението са 

приложени 3 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 и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1от 

Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин, 

 

РЕШИ: 

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900040, СИК № 050900038 

СИК № 050900091 – гр. Видин  

 както следва: 

ОСВОБОЖДАВА  Кристина Гълъбинова Кръстева като член на СИК № 050900040 

– гр. Видин. 

ОСВОБОЖДАВА  Катрин Радославова Иванова като секретар на СИК № 

050900038 – гр. Видин. 

НАЗНАЧАВА Катрин Радославова Иванова като член на СИК № 050900040 – гр. 

Видин. 

НАЗНАЧАВА  Антоанета Перова Митова като секретар на СИК № 050900038 – гр. 

Видин. 

ОСВОБОЖДАВА  Татяна Живкова Блажева като член на СИК № 050900091 – с. 

Майор Узуново, община  Видин. 

НАЗНАЧАВА  Ягода Светломирова Ванкова като член на СИК № 050900091 – с. 

Майор Узуново, 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 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

 
Председател: ………………………                                                                      Секретар: ……………………… 26 
                          (Емил Емилов)                                                                                         (Ирена Дочева)  

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

на решение. 

 

В 17.10 часа в залата влезе Зорница Димитрашкова. 

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

– 15, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 71-ЕП от 17.05.2019 г. на РИК – Видин. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на  

РИК – Видин в 17:15 ч. 

 


