
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

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

 

ПРОТОКОЛ № 23 

 

 На 26.05.2019 г. в 13:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна  

комисия – Видин при следния  

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община Димово.  

2. Постъпила жалба/сигнал от Свилен Маринов – управител на Гражданско 

сдружение „Регионално бъдеще“. 

3. Променя в състава на СИК № 053700007 – с. Горни Лом, община Видин. 

4. Промяна в състава на СИК в община Ново село. 

5.  Промяна в състав на СИК в община Видин. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Емил Емилов, Людмил Василев, Ирена Николова, Ирена Дочева, 

Иво Вергилов, Даниел Димитров, Зорница Димитрашкова, Венелин Иванов, Зоя Василева, 

Анжела Ангелова, Калоян Живков, Светослав Славчев, Кристина Петкова и Веселка 

Александрова. 

ОТСЪСТВАЩИ: Пламенка Цветкова. 

  

 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. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община 

Димово.  

 

    Светослав Славчев предложи следния проект на решение:  

 

Във връзка с постъпила информация от секционни избирателни комисии за 

откриване на изборния ден и за липсващи членове от състав на комисии и на основание чл. 

229, ал. 3 и ал. 5, във вр. с чл. 61, ал. 3 и чл. 92 от ИК, Районна избирателна комисия   
 

РЕШИ: 

 

ДОПУСКА промяна в състава на СИК№ 051600003– с.Лагошевци, община Димово, 

като назначава  Ивайло Валериев Николчин-член СИК № 051600003 – с.Лагошевци, община 

Димово за зам.председател на същата СИК. 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 

 

 

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

 

Определя 6 членове на СИК № 051600003 – с.Лагошевци, 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 14 от членовете на РИК – Видин, от които „За“ – 

14, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 185-ЕП от 26.05.2019 г. на РИК – Видин. 

 

Точка 2. Постъпила жалба/сигнал от Свилен Маринов – управител на Гражданско 

сдружение „Регионално бъдеще“.  
 

Зорница Димитрашкова предложи следния проект на решение:  

 

В РИК - Видин на 26.05.2019г., в 11:00 ч. е постъпила жалба с вх. № 307/26.05.2019г. 

по описа на РИК – Видин и рег. № 4 от Eлектронен публичен регистър на жалбите и 

сигналите и решенията по тях, в която се твърди, че се извършват нарушения на 

Изборният кодекс в община Брегово, изразяващи се в извозване на трудноподвижни лица с 

частни автомобили без да са вписани в списъка за подвижна секция, че на сайта на 

община Брегово няма информация за начина на гласуване на избиратели със затруднения в 

придвижването и телефон за заявки за транспорт в изборният ден, както и че кмета на 

общината не е определил автомобил за извозване на тази категория лица. Твърди се, че 

застъпници и представители на партии извозват трудно подвижни избиратели, но не са 

посочени конкретни имена на лицата. Излагат се съмнения за контролиран вот.  

Иска се от РИК Видин да определи има ли водача на лек автомобил ВН 4566 ВК 

упълномощаване от кмета на община Брегово да извозва трудноподвижни избиратели, 

като не се сочат имена на водача на МПС-то. Иска се от РИК Видин, да укаже на 

председателя на СИК- с.Връв да преустанови незаконосъобразни действия на 

заинтересовани от крайния резултат в изборите. Настоява се в жалбата РИК да 

възложи на присъстващите в с.Връв представители на полицията да преустановят 

порочното безобразие.  

РИК Видин след извършена проверка констатира, че кмета на Община Брегово със 

заповед № 72/15.05.2019 е определил транспортното средство за извозване на избиратели 

със затруднения в придвижването в изборният ден. На сайта на общината е публикувана 

информация за избирателите със затруднения в придвижването и са обявени телефони за 

контакти и заявка. В този смисъл няма нарушения на изборния кодекс, извършени от 

кмета на община Брегово.  

Относно другите твърдения на жалбоподателя- не е от компетентността на РИК 

да се произнася за контролиран вот на избиратели.   



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН 
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С оглед гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.20,  от Изборния кодекс и 

Решение  № 62 от 04.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Видин 

 

Р Е Ш И: 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 307/26.05.2019г. по описа на РИК – Видин 

и рег. № 4 от Eлектронен публичен регистър на жалбите и сигналите и решенията по тях, 

подадена от Свилен Маринов – управител на Гражданско сдружение „Регионално 

бъдеще“. 
 

 Решението е изготвено в три 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 № 186-ЕП от 26.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Точка 3. Променя в състава на СИК № 053700007 – с. Горни Лом, община Видин.  
  
 

Ирена Дочева предложи следния проект на решение:  
 

 

В РИК – Видин е постъпила информация, че Людмила Николова Борисова, назначена 

като заместник – председател в СИК № 053700007 – с. Горни Лом, община Видин е 

общински съветник в Общински съвет – Чупрене. 

На осн. чл. 96 от ИК, във вр. с 66, ал. 1, т. 2  от ИК и в изпълнение на изискванията 

от ИК за назначаване на членове в изборния ден, Районна избирателна комисия  - Видин  

 

РЕШИ: 

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 053700007 – с. Горни Лом, 

Чупрене, както следва: 

ОСВОБОЖДАВА  Людмила Николова Борисова като заместник - председател на 

СИК № 053700007 – с. Горни Лом, община Видин. 

ОСВОБОЖДАВА  Ленче Атанасова Стоянова като член на СИК № 053700007 – с. 

Горни Лом, община Видин. 

НАЗНАЧАВА Ленче Атанасова Стоянова като заместник - председател на СИК № 

053700007 – с. Горни Лом, община Видин. 

Определя 6 членове на СИК № 053700007 – с. Горни Лом, Чупрене. 
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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 № 187-ЕП от 26.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

В 13.26 ч. в залата влезе Пламенка Цветкова. 

 

Точка 4.  Промяна в състава на СИК в община Ново село. 

 

Ирена Николова предложи следния проект на решение:  

 

В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Тодор Стаменов Вълчев - 

упълномощен представител на ПП „ДПС“, с вх. № 308 от 26.05.2019 г. по описа на РИК – 

Видин, за извършване на промяна в състава на СИК № 053000007 – с. Ясен, община Ново 

село поради неявяване на член по здравословни причини.  

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, Районна избирателна комисия - 

Видин 
 

РЕШИ: 

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 053000007 – с. Ясен, община 

Ново село  както следва: 

ОСВОБОЖДАВА  Валери Асенов Георгиев член на СИК № 053000007 – с. Ясен, 

община Ново село. 

НАЗНАЧАВА Илия Велинов Илиев като член на СИК № 053000007 – с. Ясен, 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 15 от членовете на РИК – Видин, от които 

„За“ – 15, „Против“ – 0, с което беше прието Решение № 188-ЕП от 26.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 
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Точка 5.  Промяна в състав 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. № 309 от 26.05.2019 г. 

по описа на РИК – Видин, за извършване на промяна в състава на СИК № 050900118 –  

община Видин. 

Към предложенията са приложени 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 № 050900118 –  община Видин, 

както следва: 

ОСВОБОЖДАВА Валентин Венчов Георгиев като член на СИК № 050900118 –  

община Видин. 

НАЗНАЧАВА Лилия Димитрова Велкова 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 № 189-ЕП от 26.05.2019 г. на РИК – 

Видин. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на  

РИК – Видин в 10:40 ч. 

 


