РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН
ПРОТОКОЛ № 18
На 23.05.2019 г. в 18:20 часа се проведе заседание на Районна избирателна
комисия – Видин при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. 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.
2. Промяна в съставa на СИК в гр. Видин, община Видин.
3. Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „Коалиция
за България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
на 26 май 2019г.
4. 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.
5. Промяна в състава на СИК № 051500003 – гр. Грамада, община Грамада.
6. Промяна в съставa на ПСИК и в гр. Видин, община Видин.
7. 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.
8. 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.
9. Промяна в съставa на СИК град Видин.
10. Замени и размени в съставите на секционните избирателни комисии в
община Грамада.
11. Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатска
листа на коалиция“ Воля –Българските родолюбци“за произвеждане на избори за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.
12. Промени в състави на СИК в община Брегово.
13. Промяна в състава на СИК № 050900017, СИК № 050900077, СИК №
050900091 – община Видин.
14. Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ в изборите за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
15. Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ в изборите за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
16. Промяна в състава на СИК № 053000003 – с. Винарово, община Ново село.
17. постъпила жалба по от Иван Пенков Иванов – упълномощен представител на
КП “КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“
18. Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ в изборите за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
19. Промяна в съставa на СИК в община Видин.
20. Промени в съставите на СИК в община Видин.

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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ПРИСЪСТВАХА: Емил Емилов, Людмил Василев, Ирена Николова, Ирена Дочева,
Иво Вергилов, Пламенка Цветкова, Даниел Димитров, Зорница Димитрашкова, Венелин
Иванов, Зоя Василева, Анжела Ангелова, Калоян Живков, Кристина Петкова и Веселка
Александрова.
ОТСЪСТВАЩИ: Светослав Славчев.
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 14 от членовете на РИК – Видин, от които
„За“ – 14, „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. 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.
Ирена Дочева предложи следния проект на решение:
Постъпило е заявление с вх. № 221 от 22.05.2019г. по описа на РИК – Видин за
регистрация на 3 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. № 7 от 22.05.2019г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на
застъпници /страница първа/. Заявлението е подписано от Наташа Борисова Петкова –
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 3 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 3 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“ 3 лица, както следва:
1. Зорница Илиева Александрова
2. Снежана Софрониева Пунова
3. Павел Крумов Маринов
Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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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 /Людмил Василев/, с което беше прието Решение № 119-ЕП от 23.05.2019
г. на РИК – Видин.
Точка 2. Промяна в съставa на СИК в гр. Видин, община Видин.
Пламенка Цветкова предложи следния проект на решение:
В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Юлияна Славчева упълномощен представител на КП „Реформаторски блок“, с вх. № 216 от 22.05.2019 г. по
описа на РИК – Видин, за замяна в състава на СИК № 050900056 в гр. Видин, община
Видин. Към предложението е приложено 1 бр. удостоверение и 1 бр. 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 и т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от
Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,
РЕШИ:
ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900056 в гр. Видин, община
Видин.
както следва:
ОСВОБОЖДАВА Христинка Юлиева Балдахинова като член на СИК № 050900056 в
гр. Видин, община Видин.
НАЗНАЧАВА Наталия Тихомирова Спасова като член на СИК № 050900056 в 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 /Людмил Василев/, с което беше прието Решение № 120-ЕП от
23.05.2019 г. на РИК – Видин.

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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Точка 3. Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „Коалиция
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. № 225 от 22.05.2019г. по описа на РИК – Видин за
регистрация на 26 застъпници на кандидатската листа на Коалиция „Коалиция за България“
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. и
рег. № 2 от 22.05.2019г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на
застъпници /страница втора/. Заявлението е подписано от Иван Пенков Иванов –
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 26 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 26 застъпници на кандидатската листа на Коалиция „Коалиция 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 „Коалиция за
България“ 26 лица, както следва:
1. Теменуга Георгиева Мирчева
2. Иван Цветанов Йонов
3. Евгения Ванкова Цанова
4. Веселин Ляпчев Петров
5. Павлина Спасова Йорданова
6. Силвия Генова Флорова
7. Захари Цветанов Флоров
8. Венетка Вълчева Тодорова
9. Димитра Пекова Доева
10. Аксения Ангелова Борисова
11. Галя Генчова Босакова
12. Румяна Александрова Якова
13. Иван Петров Пелтеков
14. Цветан Александров Николов
15. Здравка Първанова Николова
16. Благуца Василева Първулова
17. Андрей Венчов Трифонов
18. Емилия Илиева Трифонова
19. Магдалена Иванова Петкова
20. Карамфила Иванова Кръстева
21. Снежана Йорданова Христова
22. Маргарита Петкова Янкулова
23. Зоя Иванова Иванова

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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24. Димитрина Петрова Славкова
25. Тодорка Първанова Николова
26. Лидка Митова Христова
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 /Людмил Василев/, с което беше прието Решение № 121-ЕП от 23.05.2019
г. на РИК – Видин.
Точка 4. 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.
Ирена Дочева предложи следния проект на решение:
Постъпило е заявление с вх. № 223 от 22.05.2019г. по описа на РИК – Видин за
регистрация на 11 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 22.05.2019г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на
застъпници /страница втора/. Заявлението е подписано от Марко Петров Петров –
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 11 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 11 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“ 11 лица, както следва:
1. Илиана Валентинова Ненова
2. Катюша Михайлова Александрова
3. Лалко Данков Боев
4. Павлина Петрова Рашева
5. Виолетка Младенова Флорова

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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6. Цветелина Илиева Маринова
7. Галина Вълчова Ганчева
8. Пламен Атанасов Илиев
9. Станко Иванов Каменов
10. Емил Маринов Георгиев
11. Тодор Генов Йотов
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 /Людмил Василев/, с което беше прието Решение № 122-ЕП от
23.05.2019 г. на РИК – Видин.
Точка 5. Промяна в състава на СИК № 051500003 – гр. Грамада, община Грамада.
Ирена Дочева предложи следния проект на решение:
В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Валентин Людмилов Витков
- упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“ с вх. № 232 от 22.05.2019 г.
по описа на РИК – Видин и с вх. № 247 от 23.05.2019 г. по описа на РИК- Видин за
извършване на промяна в състава на СИК № 051500003 – гр. Грамада, община Грамада.
Към предложението е приложено 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 № 051500003 – гр. Грамада,
община Грамада, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Теменужка Вълчова Митова като член на СИК № 051500003 – гр.
Грамада, община Грамада.
НАЗНАЧАВА Малин Бориславов Кирилов като член на СИК № 051500003 – гр.
Грамада, община Грамада.

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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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 № 123-ЕП от 23.05.2019 г. на РИК –
Видин.
Точка 6. Промяна в съставa на ПСИК и в гр. Видин, община Видин.
Пламенка Цветкова предложи следния проект на решение:
В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Юлияна Славчева упълномощен представител на КП „Реформаторски блок“, с вх. № 217 от 22.05.2019 г. по
описа на РИК – Видин, за добавяне на нов член, размяна на членове в състава на ПСИК
0509000122, 0509000123, 0509000124, 0509000125, 0509000126, 0509000127, всички на
територията на община Видин. Към предложението са приложени 6 бр. 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 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна
избирателна комисия – Видин,
РЕШИ:
ОСВОБОЖДАВА Валентин Мирославов Иванов като член на ПСИК № 050900122 в
гр. Видин, община Видин.
ОСВОБОЖДАВА Стефан Петров Стефанов като член на ПСИК 050900123 в гр.
Дунавци, община Видин.
ОСВОБОЖДАВА Мариана Борисова Иванова като зам-председател на ПСИК
050900124 в гр. Дунавци, община Видин.
ОСВОБОЖДАВА Бояна Павлова Станкова като зам-председател на ПСИК
050900125 в с. Градец, община Видин.
ОСВОБОЖДАВА Стойко Митов Стойков като секретар на ПСИК 050900126 в с.
Градец, община Видин.
ОСВОБОЖДАВА Ваньо Славков Радулов като член на ПСИК 050900127 в с.
Капитановци, община Видин.
НАЗНАЧАВА Цветанка Борисова Николова-Йорданова като член на ПСИК №
050900122 в гр. Видин, община Видин.
НАЗНАЧАВА Стойко Митов Стойков като член на ПСИК № 050900123 в гр.
Дунавци, община Видин.
НАЗНАЧАВА Стефан Петров Стефанов като зам-председател на ПСИК
050900124 в гр. Дунавци, община Видин.

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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НАЗНАЧАВА Ваньо Славков Радулов като зам-председател в ПСИК 050900125 в с.
Градец, община Видин.
НАЗНАЧАВА Бояна Павлова Станкова като секретар на ПСИК 050900126 в с.
Градец, община Видин.
НАЗНАЧАВА Валентин Мирославов Иванов като член на ПСИК № 050900127 в с.
Капитановци, 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 № 124-ЕП от 23.05.2019 г. на РИК –
Видин.
Точка 7. 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.
Ирена Дочева предложи следния проект на решение:
Постъпило е заявление с вх. № 235 от 22.05.2019г. по описа на РИК – Видин за
регистрация на 9 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 22.05.2019г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на
застъпници /страница втора/. Заявлението е подписано от Валентин Людмилов Витков –
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 9 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 9 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“ 9 лица, както следва:
1.

Пенка Йончева Микова

2.

Пламенка Стоянова Лакова

3.

Валентина Аспарухова Петкова

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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4.

Данчо Петров Доков

5.

Милчо Петков Панков

6.

Ваньо Цветков Илиев

7.

Цветан Иванов Цеков

8.

Лиляна Илиева Василева

9.

Камен Василов Каменов

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 /Людмил Василев/, с което беше прието Решение № 125-ЕП от
23.05.2019 г. на РИК – Видин.
Точка 8. 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.
Ирена Дочева предложи следния проект на решение:
Постъпил е списък, съгласно Приложение № 1 към решение № 95- ЕП от 08 април
2019г. на ЦИК, с вх. № 233 от 22.05.2019г. по описа на РИК – Видин за публикуване на
интернет страницата на РИК на 4 упълномощени представители на Коалиция „БСП за
България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26
май 2019г. Списъка е подписан от Валентин Людмилов Витков – упълномощен
представител на коалицията.
След извършена проверка РИК – Видин установи, че лицата от предложения списък
отговарят на изискванията на Изборния кодекс.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 124, ал. 4 във връзка с чл. 72, ал. 1,
т.1 от Изборния кодекс и Решение № 95-ЕП от 08.04.2019г. на ЦИК, Районната
избирателна комисия - Видин
Р Е Ш И:
ПУБЛИКУВА списък с 4 упълномощени представители на Коалиция „БСП за
България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26
май 2019г., както следва:

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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№
по
ред

Име , презиме, фамилия

№ и дата на
пълномощното

1.

Цветан Костов Недков

№ 1/ 22.05.2019г.

2.

Нешо Митов Нейков

№ 2/ 22.05.2019г.

3.

Лилко Петков Близнашки

№ 3/ 22.05.2019г.

4.

Перо Данчов Цветков

№ 4/ 22.05.2019г.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
Централната избирателна комисия.
Председателят на РИК – Видин даде думата за въпроси и коментари по така
предложения проект на решение. Поради липса на въпроси и коментари от страна на
членовете на Комисията, председателят предложи да се премине към гласуване на проекта
на решение.
При последвалото гласуване гласуваха 14 от членовете на РИК – Видин, от които
„За“ – 13, „Против“ – 1 /Людмил Василев/, с което беше прието Решение № 126-ЕП от
23.05.2019 г. на РИК – Видин.
Точка 9. Промяна в съставa на СИК град 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. № 244 от 23.05.2019 г.
по описа на РИК – Видин, за замени в състава на СИК № 050900052, СИК № 050900046.
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. 1 от
Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,
РЕШИ:
ДОПУСКА да се извършат замени в състава на СИК № 050900052 и СИК №
050900046 гр. Видин, община Видин.
както следва:
ОСВОБОЖДАВА Милева Ванкова Дикова като член на СИК № 050900052 – гр.
Видин, община Видин.
НАЗНАЧАВА Димитър Атанасов Райков като член на СИК № 050900052 – гр.
Видин, община Видин.

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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ОСВОБОЖДАВА Даниела Ганчева Стоянова като секретар на СИК № 050900046 –
гр. Видин, община Видин.
ОСВОБОЖДАВА Дияна Миткова Нинкова като член на СИК № 050900046 – гр.
Видин, община Видин.
НАЗНАЧАВА Дияна Миткова Нинкова като секретар на СИК № 050900046 – гр.
Видин, община Видин.
НАЗНАЧАВА Александра Асенова Асенова като член на СИК № 050900046 – 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 № 127-ЕП от 23.05.2019 г. на РИК –
Видин.
Точка 10. Замени и размени в съставите на секционните избирателни комисии в
община Грамада.
Анжела Ангелова предложи следния проект на решение:
В РИК – Видин са постъпили предложения, подадени от Захарин Иванов Захариевупълномощен представител на ПП „ Воля“ с вх. № 183 от 20.05.2019 г. по описа на РИК –
Видин, за извършване промяна в съставите на СИК № 051500001 – гр.Грамада община
Грамада , СИК № 051500004 –с.Тошевци,община Грамада, СИК № 051500005 –
с.Бранковци,община Грамада .Към предложението са приложени 2 броя удостоверения и 2
броя заявления за освобождаване.
РИК – Видин разгледа постъпилите предложения 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 извършат замени и размени в състава на СИК № 051500001 –
гр.Грамада община Грамада , СИК № 051500004 –с.Тошевци,общинаГрамада, СИК №
051500005 –с.Бранковци,община Грамада
ОСВОБОЖДАВА Светослав Петков Димитров като член на СИК № 051500001 –,
община Грамада.

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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НАЗНАЧАВА Мария Перчова Младенова като член на СИК № 051500001 –, община
Грамада.
ОСВОБОЖДАВА Стела Пламенова Стойкова като секретар на СИК 05150004 –
с.Тошевци, община Грамада.
НАЗНАЧАВА Светослав Петков Димитров като секретар на СИК 05150004 –
с.Тошевци, община Грамада.
ОСВОБОЖДАВА Анна Цветанова Бъчварска като член на СИК 051500005 –
с.Бранковци, община Грамада.
НАЗНАЧАВА Никола Костадинов Найденов като член на СИК 051500005 –
с.Бранковци, 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 № 128-ЕП от 23.05.2019 г. на РИК –
Видин.
Точка 11. Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатска
листа на коалиция“ Воля –Българските родолюбци“за произвеждане на избори за членове
на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.
Анжела Ангелова предложи следния проект на решение:
Постъпил е списък Приложение №1 към Решение №95-ЕП от 08.04.2019г. на ЦИК, с
вх. № 246 от 23.05.2019 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на списък с 5
упълномощени представители на кандидатската листа на коалиция “ Воля –Българските
родолюбци“ за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г. Списъкът е подписан от Кристиан Свиленов
Маринов– упълномощен представител на коалицията. Към списъка са приложени
пълномощно, списък съдържащ имената, ЕГН и номер на пълномощното на лицата,
заявени за регистрация като упълномощени представители на кандидатската листа.
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 публикува списък с 5 представители на кандидатска листа на коалиция „“ Воля –
Българските родолюбци“
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс,
Районна избирателна комисия - Видин
Р Е Ш И:

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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ПУБЛИКУВА списък с 5 упълномощени представители на кандидатската листа на
“Воля – Българските родолюбци“ както следва:
Постъпил е списък Приложение №1 към Решение №95-ЕП от 08.04.2019г. на ЦИК, с
вх. № 246 от 23.05.2019 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на списък с 5
упълномощени представители на кандидатската листа на коалиция “ Воля –Българските
родолюбци“ за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г. Списъкът е подписан от Кристиан Свиленов
Маринов– упълномощен представител на коалицията. Към списъка са приложени
пълномощно, списък съдържащ имената, ЕГН и номер на пълномощното на лицата,
заявени за регистрация като упълномощени представители на кандидатската листа.
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 публикува списък с 5 представители на кандидатска листа на коалиция „“ Воля –
Българските родолюбци“
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс,
Районна избирателна комисия - Видин
Р Е Ш И:
ПУБЛИКУВА списък с 5 упълномощени представители на кандидатската листа на
“Воля – Българските родолюбци“ както следва:
№ по
ред

Име, презиме фамилия

№ и дата на
пълномощното

1.

Христо Симеонов Христов

1А/21.05.2019г.

2.

Васил Александров Василев

2/22.05.2019 г.

3.

Ивайло Александров Веселинов

3/22.05.2019 г.

4.

Кристиан Свиленов Маринов

4/22.05.2019 г.

5.

Захарин Иванов Захариев

5/22.05.2019 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.

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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При последвалото гласуване гласуваха 14 от членовете на РИК – Видин, от които
„За“ – 13, „Против“ – 1 /Людмил Василев/, с което беше прието Решение № 129-ЕП от
23.05.2019 г. на РИК – Видин.
Точка 12. Промени в състави на СИК в община Брегово.
Калоян Живков предложи следния проект на решение:
В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Георги Радославов Чакъров упълномощен представител на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“
за община Брегово, с вх. № 237 от 22.05.2019 г. по описа на РИК – Видин, за извършване на
промени в съставите на СИК № 050600004 - гр. Брегово, община Брегово и СИК №
050600006 с. Тияновци, община Брегово. Към предложението са приложени 2 броя
удостоверения и 2 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 № 050600004 - гр. Брегово,
община Брегово, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Росица Никодимова Попарданова като член на СИК 050600004 гр. Брегово, община Брегово.
НАЗНАЧАВА Петър Кирилов Мандоев като член на СИК 050600004 - гр. Брегово,
община Брегово.
2. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050600006 - с. Тияновци,
община Брегово,
както следва:
ОСВОБОЖДАВА Елза Захариева Стоянова като член на СИК 050600006 - с.
Тияновци, община Брегово.
НАЗНАЧАВА Мирослав Борисов Георгиев като член на СИК 050600006 - с. Тичновци,
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.

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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При последвалото гласуване гласуваха 14 от членовете на РИК – Видин, от които
„За“ – 14, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 130-ЕП от 23.05.2019 г. на РИК –
Видин.
Точка 13. Промяна в състава на СИК № 050900017, СИК № 050900077, СИК №
050900091 – 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. № 240 от
23.05.2019 г. по описа на РИК – Видин, за извършване на промяна в състава на СИК №
050900017, СИК № 050900077, СИК № 050900091 – община Видин. Към предложението са
приложени 3 броя удостоверения и 3 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 № 050900017, СИК №
050900077, СИК № 050900091 – община Видин, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Маргарита Венчева Борисова като член на СИК 050900017 –
гр.Видин, община Видин.
НАЗНАЧАВА Соня Кръстева Димитрова като член на СИК 050900017 – гр.Видин,
община Видин.
ОСВОБОЖДАВА Иван Стефанов Иванов като член на СИК 050900077 – гр.Видин,
община Видин.
НАЗНАЧАВА Евгения Цекова Георгиева като член на СИК 050900077 – гр.Видин,
община Видин.
ОСВОБОЖДАВА Николай Коцев Захариев като член на СИК 050900091 – с.Майор
Узуново, община Видин.
НАЗНАЧАВА Асен Иванов Асенов 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

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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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 № 131-ЕП от 23.05.2019 г. на РИК –
Видин.
Точка 14. Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ в изборите
за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Иво Вергилов предложи следния проект на решение:
Постъпило е заявление с вх. № 248 от 23.05.2019 г. по описа на РИК – Видин за
регистрация на 7 /седем/ застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ в изборите за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и рег. № 3 от
23.05.2019г. от входящия регистър на РИК – Видин/страница втора/ за регистрация на
застъпници. Заявлението е подписано от Иван Вълчев Андреев – упълномощен
представител на ПП ГЕРБ. Към заявлението са приложени пълномощно, списък,
съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на
кандидатската листа и 7 /седем/ 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 7 застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 59-ЕП от
04.04.2019 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин
Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ 7/седем/
лица, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Станислав Александров Савов
Жасмин Начев Иванов
Мито Ганов Кръстов
Капка Марчова Маркова
Цветан Йорданов Велков
Рангел Петров Рангелов
Снежанка Петкова Перова

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 /Людмил Василев/, с което беше прието Решение № 132-ЕП от
23.05.2019 г. на РИК – Видин.

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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Точка 15. Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ в
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Кристина Петкова предложи следния проект на решение:
Постъпило е заявление с вх. № 249 от 23.05.2019 г. по описа на РИК – Видин за
регистрация на 9 застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ в изборите за членове
на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и рег. № 3 от
23.05.2019г. от входящия регистър на РИК – Видин/страница втора/ за регистрация на
застъпници. Заявлението е подписано от Мая Захариева Иванова – упълномощен
представител на ПП ГЕРБ. Към заявлението са приложени пълномощно, списък,
съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на
кандидатската листа и 9 /девет/ 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 9 застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 59-ЕП от
04.04.2019 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин
Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ 9 /девет/
лица, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Илиана Методиева Вергилова
Еринка Цветанова Колицова
Георги Тодоров Ванов
Борислав Цанков Данаилов
Стефчо Любомиров Еленков
Мая Ганчева Димитрова
Елена Красимирова Паскова
Виржиния Илиева Петрова
Лариса Валентиновна Николова

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 /Людмил Василев/, с което беше прието Решение № 133-ЕП от
23.05.2019 г. на РИК – Видин.
Точка 16. Промяна в състава на СИК № 053000003 – с. Винарово, община Ново
село.
Ирена Николова предложи следния проект на решение:

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Тодор Стаменов Вълчев упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“ с вх. № 241 от
23.05.2019 г. по описа на РИК – Видин, за извършване на промяна в състава на СИК №
053000003 – с. Винарово, община Ново село. Към предложението е приложено 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 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 № 053000003 – с. Винарово,
община Ново село, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Ваня Северелова Генадиева като член на СИК 053000003 – с.
Винарово, община Ново село.
НАЗНАЧАВА Тодор Янчов Иванов като член на СИК 053000003 – с. Винарово,
община Ново село.
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 № 134-ЕП от 23.05.2019 г. на РИК –
Видин.
Точка 17. Постъпила жалба по от Иван Пенков Иванов – упълномощен представител
на КП “КОАЛИЦИЯ.
Зорница Димитрашкова предложи следния проект на решение:
В РИК - Видин на 23.05.2019г., в 12:40 ч. е постъпила жалба с вх. № 245/23.05.2019г.
по описа на РИК – Видин, в която се твърди, че са унищожени агитационни материали на
КП “КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“, представляващи предизборни плакати. Плакатите са
били налепени върху определеното от община Видин място за поставяне на агитационни
материали, намиращо се до сградата на община Видин- рекламна колона. Върху
плакатите на жалбоподателя са залепени плакати на ПП “ВМРО“ при наличие на друго
свободно място. Считат, че има нарушение на Заповед РД-02-11-424/25.04.2019г. на
кмета на община Видин и Решение 82- ЕП/07.04.2019г. на ЦИК.
От РИК- Видин бяха определени членовете- Иво Вергилов, Зорница Димитрашкова и
Веселка Александрова да извършат проверка на място.

Председател: ………………………
(Емил Емилов)

Секретар: ………………………
(Ирена Дочева)
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След извършената проверка от горепосоените членове на РИК Видин бе
констатирано, че на рекламната колона до община Видин, определена като място за
поставяне на агитационни материали в гр.Видин съгласно Заповед № РД-02-11424/25.04.2019г. на кмета на община Видин са поставени агитационни материали на
жалбоподателя- КП “КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“, ПП „ ГЕРБ“ и „ВМРО БЪЛГАРСКО
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ , като плакатите на „ВМРО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ“ са залепени върху част от плакатите на КП “КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“
и ПП „ГЕРБ“.
С оглед на констатираното, РИК – Видин намира жалбата за основателна, тъй
като поставянето на един агитационен материал върху друг представлява заличаване на
агитационен материал по смисъла на чл. 183, ал.5 от ИК
С оглед гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.20, чл.183, ал.5, чл. 186, ал. 1
от Изборния кодекс и Решение № 82 –ЕП от 07.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна
комисия – Видин
Р Е Ш И:
УВАЖАВА жалба с вх. № 245/23.05.2019г. по описа на РИК – Видин, подадена от
Иван Пенков Иванов – упълномощен представител на КП “КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“
На основание чл. 186, ал. 1 от ИК указва на Кмета на Община Видин да предприеме
необходимите действия по премахване на агитационните материали, поставени в
нарушение на ИК.
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“ – 12, „Против“ – 2 /Ирена Николова, Веселка Александрова/, с което беше прието
Решение № 135-ЕП от 23.05.2019 г. на РИК – Видин.
Веселка Александрова – Гласувах против, защото и жалбоподателя е в нарушение на
чл.183, ал.5 от ИК спрямо агитационните материали на другата политическа сила.
Точка 18. Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ в
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Иво Вергилов предложи следния проект на решение:
Постъпило е заявление с вх. № 252 от 23.05.2019 г. по описа на РИК – Видин за
регистрация на 24/двадесет и четири/ застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ в
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и
рег. № 3 от 23.05.2019г. от входящия регистър на РИК – Видин/страница втора/ за
регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от Цветан Иванов Александров –
упълномощен представител на ПП ГЕРБ. Към заявлението са приложени пълномощно,
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списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на
кандидатската листа и 24 /двадесет и четири/ 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 24 застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 59-ЕП от
04.04.2019 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ 24
лица, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Силвия Иванова Каменова
Анета Димчева Младенова
Ивайло Йорданов Крумов
Веселин Иванов Борисов
Бисер Йорданов Борисов
Пламен Николов Петров
Иван Ангелов Каменов
Георги Лозанов Георгиев
Мариус Илиянов Минков
Венислав Лазаров Василев
Вера Борисова Александрова
Добринка Каменова Лозанова
Кирилка Христова Петрова
Емил Петков Найденов
Анто Виденов Антов
Русиян Милчев Николов
Митко Георгиев Иванов
Сашка Валентинова Александрова
Росен Георгиев Цветков
Ванюша Страхилова Кирилова
Славяна Емилова Цветанова
Димчо Линков Борисов
Вера Венелинова Йорданова
Перка Каменова Върбанова

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“ – 12, „Против“ – 2 /Людмил Василев, Ирена Николова/, с което беше прието Решение
№ 136-ЕП от 23.05.2019 г. на РИК – Видин.
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Точка 19. Промяна в съставa на СИК в община Видин.
Ирена Дочева предложи следния проект на решение:
В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Димитър Чавдаров Велков упълномощен представител на Коалиция „БСП за България” с вх. № 219 от 22.05.2019 г.
по описа на РИК – Видин, за размени в състава на СИК № 050900070 и СИК № 050900075,
СИК № 050900106 и СИК № 050900109, СИК № 050900082. Към предложението са
приложени 6 броя удостоверения 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 и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от
Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,
РЕШИ:
ДОПУСКА да се извършат размени в съставите на СИК № 050900070 и СИК №
050900075, СИК № 050900106 и СИК № 050900109, СИК № 050900082, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Кольо Димитров Крумов като член на СИК № 050900070 – гр.
Видин, община Видин.
ОСВОБОЖДАВА Асен Ванков Илиев като председател на СИК № 050900075 – гр.
Видин, община Видин.
НАЗНАЧАВА Тодор Лазаров Петров като член на СИК № 050900070 – гр. Видин,
община Видин.
НАЗНАЧАВА Кольо Димитров Крумов като председател на СИК № 050900075 – гр.
Видин, община Видин
ОСВОБОЖДАВА Димка Перкова Димитрова като член на СИК № 050900106 – гр.
Дунавци, община Видин.
ОСВОБОЖДАВА Петьо Ванчов Диков като член на СИК № 050900109 – гр.
Дунавци, община Видин.
НАЗНАЧАВА Петьо Ванчов Диков като член на СИК № 050900106 – гр. Дунавци,
община Видин.
НАЗНАЧАВА Димка Перкова Димитрова като член на СИК № 050900109 – гр.
Дунавци, община Видин.
ОСВОБОЖДАВА Иван Георгиев Рангелов като секретар на СИК № 050900082 – с
Пешаково, община Видин.
ОСВОБОЖДАВА Ралица Милчева Ангелова като член на СИК № 050900082 – с
Пешаково, община Видин.
НАЗНАЧАВА Ралица Милчева Ангелова като секретар на СИК № 050900082 – с
Пешаково, община Видин.
НАЗНАЧАВА Иван Георгиев Рангелов като член на СИК № 050900082 – с Пешаково,
община 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 № 137-ЕП от 23.05.2019 г. на РИК –
Видин.
Точка 20. Промени в съставите на СИК в община Видин.
Ирена Дочева предложи следния проект на решение:
В РИК – Видин са постъпили предложения, подадени от Димитър Чавдаров Велков
- упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“ с вх. № 219 от 22.05.2019 г.
по описа на РИК – Видин, за извършване на промяна в състава на СИК № 050900045 – гр.
Видин, община Видин, СИК № 050900061 – гр. Видин, община Видин, СИК № 050900063 –
гр. Видин, община Видин, СИК № 050900074 – гр. Видин, община Видин, СИК № 050900103
– с. Сланотрън, община Видин, СИК № 050900118 – с. Буковец, община Видин, СИК №
050900013 – гр. Видин, община Видин, СИК № 050900015 – гр. Видин, община Видин, СИК
№ 050900019 – гр. Видин, община Видин, СИК № 050900020 – гр. Видин, община Видин,
СИК № 050900026 – гр. Видин, община Видин, СИК № 050900045 – гр. Видин, община
Видин, СИК № 050900055 – гр. Видин, община Видин, СИК № 050900057 – гр. Видин,
община Видин, СИК № 050900063 – гр. Видин, община Видин, СИК № 050900071 – гр.
Видин, община Видин, СИК № 050900080 – гр. Видин, община Видин, СИК № 050900094 – с.
Капитановци, община Видин, СИК № 050900112 – с. Жеглица, 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 № 050900045 – гр. Видин,
община Видин, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Неделчо Борисов Вельов като член на СИК № 050900045 – гр.
Видин, община Видин.
НАЗНАЧАВА Гошо Кънчов Цеков като член на СИК № 050900045 – гр. Видин,
община Видин.
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ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900061 – гр. Видин,
община Видин, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Иван Георгиев Александров като член на СИК № 050900061 – гр.
Видин, община Видин.
НАЗНАЧАВА Марияна Вълева Антова като член на СИК № 050900061 – гр. Видин,
община Видин.
ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900063 – гр. Видин,
община Видин, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Павлина Петрова Христова като член на СИК № 050900063 – гр.
Видин, община Видин.
НАЗНАЧАВА Момчил Чавдаров Ценов като член на СИК № 050900063 – гр. Видин,
община Видин.
ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900074 – гр. Видин,
община Видин, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Йордан Маринов Данчев като член на СИК № 050900074 – гр.
Видин, община Видин.
НАЗНАЧАВА Русин Ванков Илиев като член на СИК № 050900074 – гр. Видин,
община Видин.
ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900103 – с. Сланотрън,
община Видин, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Десислава Валериева Иванова като секретар на СИК № 050900103
– Сланотрън , община Видин.
НАЗНАЧАВА Калин Любенов Пантов като секретар на СИК № 050900103 – с.
Сланотрън, община Видин.
ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900118 – с. Буковец,
община Видин, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Марияна Иванова Спасова като секретар на СИК № 050900118 –
с. Буковец, община Видин.
НАЗНАЧАВА Иванела Илиянова Рангелова като секретар на СИК № 050900118 – с.
Буковец, община Видин.
ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900013 – гр. Видин,
община Видин, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Бойка Йорданова Мишева като секретар на СИК № 050900013 –
гр. Видин, община Видин.
НАЗНАЧАВА Захарина Димитрова Кръстева като секретар на СИК № 050900013 –
гр. Видин, община Видин.
ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900015 – гр. Видин,
община Видин, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Светла Митова Димитриева като член на СИК № 050900015 – гр.
Видин, община Видин.
НАЗНАЧАВА Василка Цветкова Петкова като член на СИК № 050900015 – гр.
Видин, община Видин.
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ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900019 – гр. Видин,
община Видин, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Валентина Тодорова Христова като заместник - председател на
СИК № 050900019 – гр. Видин, община Видин.
НАЗНАЧАВА Марияна Георгиева Русинова като заместник - председател на СИК
№ 050900019 – гр. Видин, община Видин.
ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900020 – гр. Видин,
община Видин, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Бранимира Юнг Бадикова като член на СИК № 050900020 – гр.
Видин, община Видин.
НАЗНАЧАВА Методи Митков Тодоров като член на СИК № 050900020 – гр. Видин,
община Видин.
ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900026 – гр. Видин,
община Видин, както следва:
НАЗНАЧАВА Йонка Велкова Димитрова като член на СИК № 050900026 – гр.
Видин, община Видин.
ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900045 – гр. Видин,
община Видин, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Снежана Велкова Пешева като член на СИК № 050900045 – гр.
Видин, община Видин.
НАЗНАЧАВА Лора Пламенова Петкова като член на СИК № 050900045 – гр. Видин,
община Видин.
ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900055 – гр. Видин,
община Видин, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Петко Емилов Данков като член на СИК № 050900055 – гр. Видин,
община Видин.
НАЗНАЧАВА Маноил Маринов Станков като член на СИК № 050900055 – гр. Видин,
община Видин.
ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900057 – гр. Видин,
община Видин, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Галина Иванова Стефанова като председател на СИК №
050900057 – гр. Видин, община Видин.
НАЗНАЧАВА Маргарита Любенова Христова като председател на СИК №
050900057 – гр. Видин, община Видин.
ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900063 – гр. Видин,
община Видин, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Владимир Николаев Нинков като председател на СИК №
050900063 – гр. Видин, община Видин.
НАЗНАЧАВА Зинаида Теофилова Ненкова като председател на СИК № 050900063 –
гр. Видин, община Видин.
ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900071 – гр. Видин,
община Видин, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Тодор Радославов Александров като секретар на СИК №
050900071 – гр. Видин, община Видин.
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НАЗНАЧАВА Йордан Маринов Данчев като секретар на СИК № 050900071 – гр.
Видин, община Видин.
ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900080 – гр. Видин,
община Видин, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Борис Диков Маринов като член на СИК № 050900080 – гр. Видин,
община Видин.
НАЗНАЧАВА Асен Нешев Василев като член на СИК № 050900080 – гр. Видин,
община Видин.
ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900094 – с. Капитановци,
община Видин, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Данаил Иванов Ванков като заместник - председател на СИК №
050900094 – с. Капитановци, община Видин.
НАЗНАЧАВА Венелин Тодоров Игнатов като заместник - председател на СИК №
050900094 – гр. Видин, община Видин.
ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900112 – с. Жеглица,
община Видин, както следва:
ОСВОБОЖДАВА Ваня Петрова Георгиева като председател на СИК № 050900112 –
с. Жеглица, община Видин.
НАЗНАЧАВА Матей Димитров Матеев като председател на СИК № 050900112 – с.
Жеглица, 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 № 138-ЕП от 23.05.2019 г. на РИК –
Видин.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на
РИК – Видин в 19:00 ч.
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