
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

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

 

ПРОТОКОЛ № 22 

 

 На 26.05.2019 г. в 09:55 часа се проведе заседание на Районна избирателна  

комисия – Видин при следния  

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1.  Промяна в състави на СИК в община Видин. 

2. Промяна в състава на СИК № 050900065  – гр. Видин, община Видин. 

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. Промени в състави на СИК в изборния ден. 

5. Промяна в състава на СИК № 051600014  – с. Медовница, община Димово. 

6. Заличаване в Списъка на представителите и промяна в състава на СИК в община 

Видин. 

7. Заличаване в Списъка на представителите във Видин и промяна в състава на СИК 

в гр. Видин. 

8. Промяна в състава на СИК в община Грамада. 

 

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, Кристина 

Петкова и Веселка Александрова. 

ОТСЪСТВАЩИ: няма. 

  

 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 15 от членовете на РИК – Видин, от които 

„За“ – 15, „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. Промяна в състави на СИК в община Видин.  

 

    Кристина Петкова предложи следния проект на решение:  

 

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

упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за община Видин, с вх. № 299 от 26.05.2019 г. 

по описа на РИК – Видин, за замяна в състава на СИК № 050900029 и СИК № 050900062 в 

гр. Видин. Към предложението е  приложено 1 бр. удостоверение и 1 бр. заявление за 

освобождаване. 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 
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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 № 050900029 и СИК № 

050900062 в гр. Видин 

 както следва: 

ОСВОБОЖДАВА Милен Венелинов Костов като член на СИК № 050900029 в гр. 

Видин. 

НАЗНАЧАВА Таня Николова Иванова като член на СИК № 050900029  в гр. Видин. 

 

ОСВОБОЖДАВА Даниела Вълчкова Асенова като член на СИК № 050900062 в гр. 

Видин. 

НАЗНАЧАВА Ваня Димитрова Асенова като член на СИК № 050900062  в 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 15 от членовете на РИК – Видин, от които „За“ – 

15, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 177-ЕП от 26.05.2019 г. на РИК – Видин. 

 

Точка 2. Промяна в състава на СИК № 050900065  – гр. Видин, община Видин.  
 

Анжела Ангелова предложи следния проект на решение:  

 

В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Захарин Захариев - 

упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“ с вх. № 300 от 26.05.2019 г. по описа на РИК – 

Видин, за извършване на промяна в състава на СИК № 050900065  – гр. Видин, 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: 
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ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900065  – гр. Видин, 

община Видин, както следва: 
  

ОСВОБОЖДАВА Аделина Цветанова Вълчинова като председател на СИК 

050900065  – гр. Видин, община Видин. 

НАЗНАЧАВА Росица Станчева Еремиева като председател на СИК 050900065 – 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 15 от членовете на РИК – Видин, от които 

„За“ – 15, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 178-ЕП от 26.05.2019 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. № 301 от 26.05.2019 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на 

интернет страницата на РИК на 1 упълномощени представители на ПП ГЕРБ  в изборите 

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

подписан от Християн Ненчов Христов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ. Към 

заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицето, 

заявен за регистрация като упълномощен представител на кандидатската листа и 1 бр. 

Пълномощно, 
  

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:         
 

ОСВОБОЖДАВА:  Станимир Симеонов Цветков, като представител на ПП ГЕРБ  

с пълномощно № 033/23.05.2019г. 
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ПУБЛИКУВА списък с 1 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. Трифонка Станчева Георгиева 140/26.05.2019 

 

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 

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

на решение. 

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

– 15, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 179-ЕП от 26.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 4.  Промени в състави на СИК в изборния ден. 

 

Ирена Дочева предложи следния проект на решение:  

 

1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900045 – гр. Видин, 

община Видин, както следва: 

ОСВОБОЖДАВА Марияна Георгиева Петкова като секретар на СИК № 050900045 

– гр. Видин, община Видин.  

ОСВОБОЖДАВА Цветанка Кирилова Йотова като член на СИК № 050900045 – гр. 

Видин, община Видин. 

НАЗНАЧАВА Цветанка Кирилова Йотова като секретар на СИК № 050900045 – гр. 

Видин, община Видин. 

Определя 6 членове на СИК № 050900045 – гр. Видин, община Видин.  

2. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900014 – гр. Видин, 

община Видин, както следва: 

ОСВОБОЖДАВА Памела Илянова Петкова като секретар на СИК № 050900014 – 

гр. Видин, община Видин.  

ОСВОБОЖДАВА Пламен Ваньов Първанов като член на СИК № 050900014 – гр. 

Видин, община Видин. 

НАЗНАЧАВА Пламен Ваньов Първанов като секретар на СИК № 050900014 – гр. 

Видин, община Видин. 

Определя 8 членове на СИК № 050900014 – гр. Видин, община Видин.  
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3. ОСВОБОЖДАВА Анна Владимирова Мишева като член на СИК № 050900063 – гр. 

Видин, община Видин.  

Определя 8 членове на СИК № 050900063 – гр. Видин, община Видин.  

4. ОСВОБОЖДАВА Цветелина Живодарова Тодорова като член на СИК № 

050900093 - община Видин.  

Определя 6 членове на СИК № 050900093 - община Видин.  

5. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900114 – с. Гайтанци, 

община Видин, както следва: 

ОСВОБОЖДАВА Георги Василев Георгиев като секретар на СИК № 050900114 – с. 

Гайтанци, община Видин.  

ОСВОБОЖДАВА Петър Петров Василев като член на СИК № 050900114 – с. 

Гайтанци, община Видин. 

НАЗНАЧАВА Петър Петров Василев като секретар СИК № 050900114 – с. 

Гайтанци, община Видин. 

Определя 6 членове на СИК № 050900114 – с. Гайтанци, община Видин.  

6. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900111 – с. Ивановци, 

община Видин, както следва: 

ОСВОБОЖДАВА Димитър Светозаров Цанев като председател на СИК № 

050900111 – с. Ивановци, община Видин.  

ОСВОБОЖДАВА Маша Каменова Александрова като член на СИК № 050900111 – с. 

Ивановци, община Видин. 

ОСВОБОЖДАВА Александър Симеонов Великов като член на СИК № 050900111 – с. 

Ивановци, община Видин. 

НАЗНАЧАВА Маша Каменова Александрова като председател СИК № 050900111 – 

с. Ивановци, община Видин.  

Определя 5 членове на СИК № 050900111 – с. Ивановци, община Видин.  

7. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900085 – гр. Видин, 

община Видин, както следва: 

ОСВОБОЖДА Радослав Йорданов Радоилов  като заместник - председател на СИК 

№ 050900085 – гр. Видин, община Видин.  

НАЗНАЧАВА Митко Филипов Иванов като заместник - председател СИК № 

050900085 – гр. Видин, община Видин. 

 

8. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900059 – гр. Видин, 

община Видин, както следва: 

ОСВОБОЖДА Калин Любенов Пантов  като заместник - председател на СИК № 

050900059 – община Видин, община Видин  
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ОСВОБОЖДАВА Благовеста  Руменова Нинкова като член на СИК № 050900059 – 

гр. Видин, община Видин 

НАЗНАЧАВА Благовеста  Руменова Нинкова като заместник - председател СИК № 

050900059 – гр. Видин, община Видин. 

Определя 8 членове на СИК № 050900059 – гр. Видин, община Видин.  

9. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900069 – община Видин, 

община Видин, както следва: 

ОСВОБОЖДА Ивайло Мирчов Георгив като председател на СИК № 050900069 – 

община Видин, община Видин  

Назначава Ваня Боянова Василева  от заместник – председател като председател. 

ОСВОБОЖДАВА Асен Ванков Илиев като член и го назначава като заместник – 

председател на СИК № 050900069 – гр. Видин, община Видин 

Определя 8 членове на СИК № 050900069 – гр. Видин, община Видин.  

12. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900003 – община 

Видин, община Видин  и СИК № 050900004 , както следва: 

ОСВОБОЖДА Тотка Методиева  Петкова като председател на СИК № 050900003 

– община Видин, община Видин  

Назначава Ваня Христова Фиркова за председател в  СИК № 050900003 

ОСВОБОЖДАВА Ваня Христова Фиркова за член в   СИК № 050900004, като на нейно 

място назначава Александър Серафимов Фирков за член СИК № 050900004   и заличава 

регистрацията му като застъпник. 

Определя 8 членове на СИК № 050900069 – гр. Видин, община Видин.  

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 051600013 – с. Карбинци, 

община Димово както следва:  

Освобождава Тодорка Иванова Евстатиева като член СИК № 051600013 – с. 

Карбинци, община Димово. 

НАЗНАЧАВА Тодорка Иванова Евстатиева като заместник - председател СИК № 

051600013 – с. Карбинци, община Димово. 

Определя 6 членове на СИК № 051600013 – с. Карбинци, община Димово. 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900013 – община Видин, 

община Видин, както следва: 

ОСВОБОЖДА  Добри Атанасов Данов като член на СИК № 050900003 – община 

Видин, община Видин  

Назначава Добри Атанасов Данов като заместник – председател СИК № 050900013 

– община Видин, община Видин  

Определя 8 членове на СИК № 050900003 – община Видин, община Видин  

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900034 – община Видин, 

община Видин, както следва: 
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ОСВОБОЖДА  Боян Величков Кирилов като член на СИК № 050900034 – община 

Видин, община Видин  

Назначава Люба Йорданова Станкова като член СИК № 050900034 – община 

Видин, община Видин  

ОСВОБОЖДА  Милен Лилков Маринов като председател на СИК № 050900129 – 

община Видин, община Видин. 

Освобождава Невен Желязков Илиев като заместник – председател на СИК № 

050900129 и го назначава като председател  на СИК № 050900129. 

Освобождава Жана Петкова Иванова като член на СИК № 050900129 и я назначава 

като заместник - председател  на СИК № 050900129. 

Освобождава Лилия Димитрова Велкова като член в СИК № 050900118 – община 

Видин и назначава Валентин Венчов Георгиев като член СИК № 050900118 – 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 15 от членовете на РИК – Видин, от които 

„За“ – 15, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 180-ЕП от 26.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 5.  Промяна в състава на СИК № 051600014  – с. Медовница, община Димово.  

 

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. № 302 от 

26.05.2019 г. по описа на РИК – Видин, за извършване на промяна в състава на СИК № 

051600014  – с. Медовница, община Димово поради неявяване на член в изборния ден.  

РИК – Видин разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени 

изискванията на Изборния кодекс и Решение № 25-ЕП от 08.05.2019 г. на РИК - Видин,  

поради което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5, Районна избирателна комисия  - 

Видин 
 

РЕШИ: 
 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 051600014  – с. Медовница, 

община Димово, както следва: 
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ОСВОБОЖДАВА Валери Маргаритов Цонков като член на СИК № 051600014  – с. 

Медовница, община Димово. 

НАЗНАЧАВА Симеон Цветанов Борисов като член на СИК № 051600014  – с. 

Медовница, община Димово. 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред 

Централната избирателна комисия. 

 

Председателят на РИК – Видин даде думата за въпроси и коментари по така 

предложения проект на решение. Поради липса на въпроси и коментари от страна на 

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

на решение. 

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

„За“ – 15, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 181-ЕП от 26.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 6. Заличаване в Списъка на представителите и промяна в състава на СИК в 

община Видин.  

 

Веселка Александрова предложи следния проект на решение:  

 

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

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

за община Видин, с вх. № 305 и 306  от 26.05.2019 г. по описа на РИК – Видин, за замяна  в 

съставите на СИК № 050900079 – гр. Видин, СИК № 050900099 – общ. Видин  и заличаване 

от Списък №1/24.05.2019г.,поради неявяване в изборния ден.  

РИК – Видин разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени 

изискванията на Изборния кодекс и Решение № 25-ЕП от 08.05.2019 г. на РИК - Видин,  

поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и чл.51 ал.2 т.8 от Изборния кодекс, 

Районна избирателна комисия – Видин 

 

РЕШИ: 

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900079– гр. Видин  и СИК 

№ 050900099– общ. Видин  

 както следва: 

ОСВОБОЖДАВА  Елена Димитрова Маринова  като член на СИК № 050900079 – гр. 

Видин. 

ЗАЛИЧАВА Елза Бориславова Първанова от публикуван на страницата на РИК 

Списък №1/24.05.2019г  

НАЗНАЧАВА Елза Бориславова Първанова като член на СИК № 05090009 – гр. 

Видин. 

 

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

Видин. 
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НАЗНАЧАВА Виолета Петрова Паскова  като член на СИК № 050900099 – общ. 

Видин. 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред 

Централната избирателна комисия. 

 

Председателят на РИК – Видин даде думата за въпроси и коментари по така 

предложения проект на решение. Поради липса на въпроси и коментари от страна на 

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

на решение. 

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

„За“ – 15, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 182-ЕП от 26.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 7. Заличаване в Списъка на представителите във Видин и промяна в състава на 

СИК в гр. Видин.  

 

Веселка Александрова предложи следния проект на решение:  

 

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

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

за община Видин, с вх. № 304 и 306  от 26.05.2019 г. по описа на РИК – Видин, за замяна  в 

съставите на СИК № 050900061 – гр. Видин и заличаване от Списък 

№1/24.05.2019г.,поради неявяване в изборния ден.  

РИК – Видин разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени 

изискванията на Изборния кодекс и Решение № 25-ЕП от 08.05.2019 г. на РИК - Видин,  

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

избирателна комисия - Видин 

РЕШИ: 
 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900061– гр. Видин  

 както следва: 

ОСВОБОЖДАВА  Георги Викторов Василев като член на СИК № 050900061– гр. 

Видин. 

ЗАЛИЧАВА Зорица Цветанова Пекова от публикуван на страницата на РИК 

Списък №1/24.05.2019г  

НАЗНАЧАВА  Зорица Цветанова Пекова като член на СИК № 050900061– 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 
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членовете на Комисията, председателят предложи да се премине към гласуване на проекта 

на решение. 

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

„За“ – 15, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 183-ЕП от 26.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 8. Промяна в състава на СИК в община Грамада.  

 

Людмил Василев предложи следния проект на решение: 

 

В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Силвия Иванова Жекова- 

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

ВМРО“за област Видин, с вх. № 303 от 26.05.2019 г. по описа на РИК – Видин, за 

извършване на промяна в състава на СИК № 051500001 – гр. Грамада.   

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. 5 и 

ал. 3 и чл. 66. ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин 

 

РЕШИ: 

 

1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 051500001 – гр. Грамада, 

както следва: 

ОСВОБОЖДАВА  Димитър Петков Митов секретар на СИК № 051500001 – гр. 

Грамада. 

НАЗНАЧАВА Мариета Нешова Митова като секретар на на СИК № 051500001 – 

гр. 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 15 от членовете на РИК – Видин, от които 

„За“ – 15, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 184-ЕП от 26.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на  

РИК – Видин в 10:30 ч. 

 


