
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

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

 

ПРОТОКОЛ № 20 

 

 На 24.05.2019 г. в 19:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна  

комисия – Видин при следния  

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ в изборите за 

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

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. Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ в 

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

г. 

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. Промени в състави на СИК в община Видин. 

6. Публикуване на списък на упълномощен представител на кандидатска листа 

на Коалиция „Демократична България - Обединение“ за произвеждане на избори за 

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

7. Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатска 

листа на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "  за произвеждане 

на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 

2019г. 

8. Промяна в състава на СИК № 050900128  – с. Кутово, община Видин. 

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

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

г. 

10.  Промяна в състава 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. Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ в изборите за 

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

 

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, Светослав Славчев и Веселка 

Александрова. 

ОТСЪСТВАЩИ: Кристина Петкова. 

  

 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. 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

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

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 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. № 257 от 23.05.2019 г. по описа на РИК – Видин за 

регистрация на 10/десет/ 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 Илиян Георгиев Тонин – 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 10 /десет/ 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 10 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 10 

лица, както следва: 

 

1. Сашко Георгиев Виденов 

2. Тихомир Младенов Тодоров  

3. Красимир Емилов Трифонов 

4. Валентин Цветанов Тодоров 

5. Ивайло Аниев Суйков 

6. Георги Милчев Йокин 

7. Георги Емилов Антов 

8. Павлин Тодоров Борисов 

9. Цецко Антов Луков 

10. Недко Ангелов Еленков 

 

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: ……………………… 3 
                          (Емил Емилов)                                                                                         (Ирена Дочева)  

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 № 152-ЕП от 24.05.2019 г. на РИК – Видин. 

 

Точка 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.   
 

Иво Вергилов предложи следния проект на решение:  

 

Постъпило е заявление с вх. № 269 от 24.05.2019 г. по описа на РИК – Видин за 

регистрация на 9/девет/ 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 

24.05.2019г. от входящия регистър на РИК – Видин/страница втора/ за регистрация на 

застъпници. Заявлението е подписано от Даниела Манчева Генова-Гергова – 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 

лица, както следва: 

1. Валя Сашкова Йотова 

2. Теменужка Цветкова Петкова 

3. Йорданка Цанова Стойкова 

4. Камелия Цветанова Коцева 

5. Маргарита Микова Петрова 

6. Иван Йотов Димитров 

7. Милка Петрова Цанова 

8. Тихомир Цветанов Тодоров 

9. Иван Рачов Иванов 
 

 

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. 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

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

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

„За“ – 14, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 153-ЕП от 24.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 3. Публикуване на списък на упълномощени представители 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:  
 

 

Постъпил е списък, съгласно Приложение № 1 към решение № 95- ЕП от 08 април 

2019 г. на ЦИК,  с вх. № 272 от 24.05.2019 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на 

интернет страницата на РИК на 9 упълномощени представители на ПП ГЕРБ  в изборите 

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

подписан от Даниела Манчева Генова-Гергова – упълномощен представител на ПП ГЕРБ. 

Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН 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 и на основание чл. 124, ал. 4 във връзка с  чл. 72, ал. 1, 

т.1 от Изборния кодекс и Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК, Районната 

избирателна комисия – Видин,  

Р Е Ш И:         

ПУБЛИКУВА списък с 9 упълномощени представители на ПП ГЕРБ в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва: 

 

Tри имена 
№ и дата на 
пълномошно 

1. Венета Атанасова 
Младенова 1/23.05.2019 

2. Малинка Василева Иванова 2/23.05.2020 

3. Мартин Начов Славчов 3/23.05.2021 

4. Кристина Петрова Тодорова 4/23.05.2022 

5. Цветана Славчева Стоянова 5/23.05.2023 

6. Здравка Георгиева Тодорова 6/23.05.2024 

7. Сашка Иванова Цокова 7/23.05.2025 

8. Рачо Тодоров Петков 8/23.05.2026 

9. Надка Петкова Цекова 9/23.05.2027 

 

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. 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

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

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

– 14, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 154-ЕП от 24.05.2019 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. № 273 от 24.05.2019г. по описа на РИК – Видин за 

регистрация на 19 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 24.05.2019г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на 

застъпници /страница втора/. Заявлението е подписано от Димитър Чавдаров Велков – 

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 19 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 19 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“ 19 лица, както следва: 

1. Карамфил Петков Павлов 

2. Александър Маринов Севастакиев 

3. Валентин Деков Петров 

4. Росица Димитрова Стойкова 

5. Виолета Йорданова Василева 

6. Виолета Златкова Георгиева 

7. Михайл Илиев Георгиев  

8. Милчо Михайлов Йосифов 

9. Ташко Замфиров Ташев 

10. Никола Маринов Николов 

11. Валентин Георгиев Алексиев 

12. Свежи Милчев Михайлов 

13. Станислав Илиев Марков 

14. Методи Ангелов Радославов 

15. Христо Николов Христов 

16. Божурка Асенова Георгиева 

17. Донка Димитрова Младенова 

18. Гошо Славчов Атанасов 

19. Розалина Крумова Георгиева 

 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

 
Председател: ………………………                                                                      Секретар: ……………………… 6 
                          (Емил Емилов)                                                                                         (Ирена Дочева)  

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 № 155-ЕП от 24.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 5.  Промени в състави 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. № 270 от 24.05.2019 г. 

по описа на РИК – Видин, за извършване на промяна в състава на СИК № 050900026 – гр. 

Видин, община Видин и СИК № 050900117 – с. Търняне, община Видин. 

Към предложенията са приложени 2 броя молби за освобождаване и 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 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 № 050900026 – гр. Видин, 

община Видин, както следва: 

ОСВОБОЖДАВА Силвия Маринова Костова като председател на СИК № 

050900026 – гр. Видин, община Видин. 

НАЗНАЧАВА Константин Станчев Кръстев като председател на СИК № 

050900026 – гр. Видин, община Видин. 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900117 – с. Търняне, 

община Видин, както следва: 

ОСВОБОЖДАВА Снежанка Каменова Велкова като член на СИК № 050900117 – с. 

Търняне, община Видин. 

НАЗНАЧАВА Копринка Ангелова Анастасова като член на СИК № 050900117 – с. 

Търняне, община Видин. 
 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра. 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 
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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“ – 14, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 156-ЕП от 24.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 6. Публикуване на списък на упълномощен представител на кандидатска листа 

на Коалиция „Демократична България - Обединение“ за произвеждане на избори за членове 

на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.  

 

Ирена Дочева предложи следния проект на решение:  

 

Постъпил е списък Приложение №1 към Решение № 95-ЕП от 08.04.2019г. на ЦИК, 

с вх. № 243 от 23.05.2019 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на списък с 1 

упълномощен представител на кандидатската листа на Коалиция „Демократична 

България - Обединение“ за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент 

от Република България на 26 май 2019г. Списъкът е подписан от Цветан Младенов Лилков 

– упълномощен представител на коалицията. Към списъка са приложени пълномощно, 

списък съдържащ имената, ЕГН и номер на пълномощното на лицето, заявено за 

регистрация като упълномощен представител на кандидатската листа. 

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

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

следва да публикува списък с 1 представител на кандидатска листа на Коалиция 

„Демократична България - Обединение“ 

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 1 упълномощен представител на кандидатската листа на 

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ както следва: 

  

№ по 

ред 

Име, презиме фамилия № и дата на 

пълномощното 

1. Ивайло Валентинов Александров 31/16.05.2019г. 

  

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 
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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 № 157-ЕП от 24.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 7. Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатска 

листа на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"  за произвеждане на 

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

 

Веселка Александрова. предложи следния проект на решение: 

 

Постъпил е списък, съгласно Приложение № 1 към решение № 95- ЕП от 08 април 

2019г. на ЦИК,  с вх. №  267  от 24.05.2019 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на 

интернет страницата на РИК на   63 броя упълномощени представители на 

кандидатската листа на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ " за 

произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 

26 май 2019г. Списъка е подписан от   

Лъчезар Асенов Кръстев – упълномощен представител на ПП „ВМРО - 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ " за област Видин.  Към него са приложени 

пълномощно, списък, съдържащ имената, ЕГН и номер на пълномощно  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 63 броя представители на кандидатска листа  ПП „ВМРО - 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ " 

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  63 броя  упълномощени представители на кандидатската 

листа на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ", както следва: 
 

№ 

ПРЕСТАВИТЕЛ НА  В 

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ /ИМЕ, 

ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ/ 

№ и дата на 

пълномощно 

1 Младен Симеонов Ангелов 1/ 22.05.2019 г. 

2 Цветанка Борисова Тодорова 2/ 22.05.2019 г. 

3 Илиян Петров Кирилов 3/ 22.05.2019 г. 

4 Даниела Асенова Мишкова 4/ 22.05.2019 г. 

5 Ирена Евдокимова Борисова 5/ 22.05.2019 г. 

6 Лорета Асенова Олекова 6/ 22.05.2019 г. 

7 Десислава Димитрова Христова 7/ 22.05.2019 г. 

8 Васил Петров Балдачки 8/ 22.05.2019 г. 

9 Борка Цанкова Младенова 9/ 22.05.2019 г. 
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10 Росица Симеонова Георгиева 10/ 22.05.2019 г. 

11 Зоя Маркова Младенова 11/ 22.05.2019 г. 

12 Елза Бориславова Първанова 12/ 22.05.2019 г. 

13 Ирена Стоянова Тодорова 13/ 22.05.2019 г. 

14 Румяна Георгиева Ценова 14/ 22.05.2019 г. 

15 Славчо Костадинов Костов 15/ 22.05.2019 г. 

16 Лидия Димитрова Банабакова 16/ 22.05.2019 г. 

17 Анка Страхилова Стефанова 17/22.05.2019 г. 

18 Нелка Кирилова Кънева 18/22.05.2019 г. 

19 Татяна Йосифова Илиева 19/22.05.2019 г. 

20 Емил Славчов Цветков 20/22.05.2019 г. 

21 Огнян Вениев Панков 21/22.05.2019 г. 

22 Красимир Владимиров Костадинов 22/22.05.2019 г. 

23 Захаринка Петрова Николова  23/22.05.2019 г. 

24 Денис Бориславов Кривошийски 24/22.05.2019 г. 

25 Денис Александров Димитров 25/22.05.2019 г. 

26 Митко Ангелов Върколашки 26/22.05.2019 г. 

27 Таска Тодорова Пекова 27/22.05.2019 г. 

28 Николинка Давидова Цветкова 28/22.05.2019 г. 

29 Пламен Митков Ценов 29/22.05.2019 г. 

30 Венцислав Йосифов Савов 30/22.05.2019 г. 

31 Цветан Крумов Георгиев 31/22.05.2019 г. 

32 Зорица Цветанова Пекова 32/22.05.2019 г. 

33 Ваня Красимирова Дафинова 33/22.05.2019 г. 

34 Александър Йорданов Иванов 34/22.05.2019 г. 

35 Таня Руменова Балабанова 35/22.05.2019 г. 

36 Соня Георгиева Иванова 36/22.05.2019 г. 

37 Георги Илянов Петров 37/22.05.2019 г. 

38 Красимира Цветкова Петрова 38/22.05.2019 г. 

39 Пролетка Спасова Маринова 39/22.05.2019 г. 

40 Горчо  Божков Марков 40/22.05.2019 г. 

41 Валентина Симеонова Ванкова 41/22.05.2019 г. 

42 Петър Кръстев Петров 42/22.05.2019 г. 

43 Гинка Спасова Динкова 43/22.05.2019 г. 

44 Витко Амвросиев Георгиев 44/22.05.2019 г. 

45 Кръсто Генов Лозанов 45/22.05.2019 г. 

46 Мария Николова Лозанова 46/22.05.2019 г. 

47 Мариян Милозинов Маринов 47/22.05.2019 г. 

48 Веселин Борисов Ангелов 48/22.05.2019 г. 

49 Георги Маринов Мирчев 49/22.05.2019 г. 

50 Тодор Иванов Тодоров 50/22.05.2019 г. 

51 Илия Манойлов Илиев 51/22.05.2019 г. 

52 Славяна Панайотова Николова 52/22.05.2019 г. 
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53 Габриел Ангелов Серьожов 53/22.05.2019 г. 

54 Мелани Бранимирова Йорданова 54/22.05.2019 г. 

55 Мирослав Петков Вельов 55/22.05.2019 г. 

56 Мая Даниелова Доева 56/22.05.2019 г. 

57 Катя Лазарова Викторова 57/22.05.2019 г. 

58 Албена Любенова Михайлова                    58/22.05.2019 г. 

59 Силвия Вергилова Светославова 59/22.05.2019 г. 

60 Венетко Цветков Цветков 60/22.05.2019 г. 

61 Асенка Захариева Петрова 61/22.05.2019 г. 

62 Валери Венциславов Николов 62/22.05.2019 г. 

63 Лъчезар Асенов Кръстев 63/22.05.2019 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. 

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

„За“ – 14, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 158-ЕП от 24.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 8. Промяна в състава на СИК № 050900128  – с. Кутово, 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. № 275 от 

24.05.2019 г. по описа на РИК – Видин, за извършване на промяна в състава на СИК № 

050900128  – с. Кутово, община Видин. 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 № 050900128  – с. Кутово, 

община Видин, както следва: 
  

ОСВОБОЖДАВА Тихомир Росенов Иванов като член на СИК 050900128  – с. 

Кутово, община Видин. 
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НАЗНАЧАВА Павел Цветанов Петров като член на СИК 050900128  – с. Кутово, 

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 № 159-ЕП от 24.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 9. Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ в 

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

 

Пламенка Цветкова предложи следния проект на решение: 
 

 

Постъпил е списък, съгласно Приложение № 1 към решение № 95- ЕП от 08 април 

2019 г. на ЦИК,  с вх. № 279 от 24.05.2019 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на 

интернет страницата на РИК на 7 упълномощени представители на ПП ГЕРБ  в изборите 

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

подписан от Иван Вълчев Андреев – упълномощен представител на ПП ГЕРБ. Към 

заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената, ЕГН и № на 

пълномощно на лицата, заявени за регистрация като упълномощени представители на 

кандидатската листа. 

 След извършена проверка, РИК – Видин установи, че лицето Маргарита Георгиева 

Лозанова с Решение № 91 от 21.05.2019 г. на РИК Видин, е вписана като упълномощен 

представител на Инициативен комитет за издигане на  Николай Нанков Ненчев-независим 

кандидат за член в изборите за членове на Европейския парламент от Република България 

на 26 май 2019 г., поради което  отказва да впише това лице като  представител на ПП 

ГЕРБ. 

Останалите лица 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 08.04.2019 г. на ЦИК, Районната 

избирателна комисия – Видин,  

 

Р Е Ш И: 
 

ПУБЛИКУВА списък с 6 упълномощени представители на ПП ГЕРБ в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва: 

 

 

 

№ Три имена 
№ и дата на 

пълномощно 

1 Валентин Нинов Младенов 1/ 24.05.2019 
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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 № 160-ЕП от 24.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 10. Промяна в състава на СИК в община Видин.  

 

Калоян Живков предложи следния проект на решение: 

 

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. № 278 от 24.05.2019 г. по описа на РИК – Видин, за извършване на 

промяна в състава на СИК № 050900119 – с. Каленик, община Видин.  Към предложението 

са приложени  1 брой удостоверение и 1 брой 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 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 № 050900119 – с. Каленик, 

община Видин  както следва: 

ОСВОБОЖДАВА  Людмил Илиев Блажев председател на СИК № 050900119 – с. 

Каленик, община Видин. 

НАЗНАЧАВА Евстатия Крумова Николова като председател на СИК № 050900119 – 

с. Каленик, 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. 

2 Пролетка Кирова Иванова 2/ 24.05.2019 

3 Надежда Петрова Кръстева 3/ 24.05.2019 

4 Петко Николов Иванов 5/ 24.05.2019 

5 Марийка Димитрова Петрова 6/ 24.05.2019 

6 Пламен Панчев Петров 7/ 24.05.2019 
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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 № 161-ЕП от 24.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 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.  

 

Пламенка Цветкова предложи следния проект на решение: 

 

Постъпил е списък, съгласно Приложение № 1 към решение № 95- ЕП от 08 април 

2019 г. на ЦИК,  с вх. № 276 от 24.05.2019 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на 

интернет страницата на РИК на 6 упълномощени представители на ПП ГЕРБ  в изборите 

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

подписан от Румен Петров Кънчев – упълномощен представител на ПП ГЕРБ. Към 

заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената, ЕГН и № на 

пълномощно 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 и на основание чл. 124, ал. 4 във връзка с  чл. 72, ал. 1, т.1 

от Изборния кодекс и Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК, Районната избирателна 

комисия – Видин,  

Р Е Ш И:    

 
 
 

 
 

ПУБЛИКУВА списък с 6 упълномощени представители на ПП ГЕРБ в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва: 

 
 

 

Три имена 
№ и дата на 

пълномощното 

Нели Иванова Недкова  1/23.05.2019 

Сребрин Севдалинов Янакиев 2/23.05.2019 

Виолетка Транчова Иванова 3/23.05.2019 

Цветана Видинова Стефанова 4/23.05.2019 

Нелина Славеева Методиева 5/23.05.2019 

Валентина Василева Иванова 6/23.05.2019 

 

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 
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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 № 162-ЕП от 24.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 12. Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ в 

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

  

Пламенка Цветкова предложи следния проект на решение: 

  

Постъпило е заявление с вх. № 277 от 24.05.2019 г. по описа на РИК – Видин за 

регистрация на 6/шест/ 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 

24.05.2019г. от входящия регистър на РИК – Видин/страница втора/ за регистрация на 

застъпници. Заявлението е подписано от Румен Петров Кънчев – 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 6 /шест/ 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 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 6 лица, 

както следва: 

1. Милена Генадиева Тодорова 

2. Цветанка Бранкова Савова 

3. Пламена Венциславова Захариева  

4. Валентин Цветков Трайлов 

5. Дафинка Николова Маринова  

6. Калчо Нинов Калчов 
 

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. 
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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 № 163-ЕП от 24.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на  

РИК – Видин в 20:10 ч. 

 


