РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН
ПРОТОКОЛ № 24
На 26.05.2019 г. в 17:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна
комисия – Видин при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Постъпила жалба от Владимир Тошев-областен координатор на ПП-ГЕРБ за
област Видин.
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. Постъпила жалба от Владимир Тошев-областен координатор на ПП-ГЕРБ за
област Видин.
Зорница Димитрашкова предложи следния проект на решение:
В РИК - Видин на 26.05.2019г. в 14:35 ч. е постъпила жалба с вх. № 312/26.05.2019г.
по описа на РИК – Видин и рег. № 5 от Eлектронен публичен регистър на жалбите и
сигналите и решенията по тях, в която се излагат съмнения за извършено нарушение на
изборното законодателство, изразяващо се в провеждане на предизборна агитация от
Иванка Георгиева-член на СИК 050900101, с.Кутово, община Видин.
С оглед спазването на закона, по разпореждане на председателя на РИК,
членовете Иво Вергилов, Ирена Николова и Зорница Димитрашкова на РИК-Видин
извършиха проверка на място – СИК 050900101. От проверката бе установено следното:
Председателят на комисията Биляна Димитрова не излага данни за извършено нарушение
от страна на член на комисията. Велислава Вергилова- секретар на съответния СИК
заявява,че не е чула целия разговор. Иванка Георгиева твърди, че избирателя е попитал за
номера на БСП и тя е отговорила, че е осемнадесет. Иванка Николова, била до нея на
избирателния списък и потвърждава думите й. Джулия Цветанова твърди, че
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избирателят е попитал къде се попълва, в квадратче или кръгче, а Георгиева е казала
:“Пиши осемнадесет“.
С оглед констатациите от проверка РИК Видин приема, че не е извършена
предизборна агитация и не е налице нарушение на чл.182, ал.4 от ИК.
На основание чл. 70, ал. 4 и чл. 72, ал. 1 от Изборния кодекс, и свое решение № 3 –ЕП
от 06.04.2019 г., Районна избирателна комисия – Видин
Р Е Ш И:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. с вх. № 312/26.05.2019г. по описа на РИК –
Видин и рег. № 5 от Eлектронен публичен регистър на жалбите и сигналите и решенията,
подадена от Владимир Тошев-областен координатор на ПП-ГЕРБ за област Видин.
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 15 от членовете на РИК – Видин, от които „За“ –
14, „Против“ – 1 /Веселка Александрова/, с което беше прието Решение № 190-ЕП от
26.05.2019 г. на РИК – Видин.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на
РИК – Видин в 17:25 ч.
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