
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

На заседанието на РИК - Видин 

на 24.05.2019г. от 14:45 часа. 

 

 

 

1. Промени в състави на СИК в община Видин. 

2. Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ в 

изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 

26 май 2019 г. 

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. Замени и размени в съставите на секционните избирателни комисии в  

община Димово,обшина Видин и обшина Кула. 

5. Публикуване на списък на упълномощени представители на коалиция 

„ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА 

ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)“ в изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България на 26 май 2019г. 

6. Освобождение в съставa на секционна избирателна комисия в  община 

Видин. 

7. 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.  

8. Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатска 

листа на политическа партия „Движение за права и свободи“ за 

произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от 

Република България на 26 май 2019г. 

9. Освобождаване в съставa на секционна избирателна комисия в община 

Видин. 

10.  Промяна в състави на СИК в община Видин. 

11. Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ в 

изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 

26 май 2019 г. 

12. Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ в 

изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 

26 май 2019 г. 

13. 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. 

 

 

 


