
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

На заседанието на РИК - Видин 

на 20.05.2019г. от 18:15 часа 

 

 

1.  Промяна в състава на СИК № 051500001 – гр. Грамада, община Грамада.  

2.  Промяна в състава на СИК в община Белоградчик.  

3.  Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“в 

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

4. Публикуване на списък на упълномощени представители на Коалиция „БСП за 

България“в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 

26 май 2019г.  

5.  Промяна в състава на СИК № 052200002 – гр.Кула, община Кула.  

6.  Промяна в съставите на секционните избирателни комисии в община Видин.  

7.  Промяна в състав на СИК в община Видин.  

8.  Промяна в съставите на секционните избирателни комисии в община Димово.  

9.  График за разпределение на изборните книжа и материали по секции в изборен 

район 05 – Видински и упълномощаване на член на РИК и представител на общинските 

администрации за номериране с арабски числа от 1 до …. на кочаните с бюлетини 

съобразно броя на кочаните за съответната секция в протокол за предаване и приемане 

на изборните книжа и материали /Приложение №79-ЕП и №84-ЕП от изборните книжа/ 

за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република 

България на 26 май 2019г.  

10. Поправка на техническа грешка в Решение №66-ЕП от 17.05.2019г. на РИК – Видин 

относно 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.  

11. Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на политическа 

партия „Движение за права и свободи“ в изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България на 26 май 2019г.  

12. Промяна в съставa на СИК  в община Видин.  

13. Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ за община 

Ружинци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 

май 2019 г.  

14. Регистрация в община Ружинци на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ 

в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 

2019г. 

15. Промяна в състав на СИК в община Видин.  

 

 

 


