РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВИДИН
ПРОТОКОЛ № 25
На 27.05.2019 г. в 09:00 часа се проведе заседание на Районна избирателна
комисия – Видин при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Внасяне на корекция в компютърния запис на приемо-предавателна разписка №05003011,
издадена от „Информационно обслужване“АД.
2.Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027,
СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК №
050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.
3. Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на
избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и
списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
4. Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9
юни 2019 г.
ПРИСЪСТВАХА: Емил Емилов, Людмил Василев, Ирена Николова, Ирена Дочева,
Иво Вергилов, Пламенка Цветкова, Даниел Димитров, Зорница Димитрашкова, Зоя
Василева, Анжела Ангелова, Калоян Живков, Кристина Петкова и Веселка Александрова
Венелин Иванов, Светослав Славчев.
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. Внасяне на корекция в компютърния запис на приемо-предавателна разписка
№05003011, издадена от „Информационно обслужване“АД.
При извършена проверка от РИК - Видин бе констатирано, че е допусната очевидна
фактическа грешка при издаването на горецитираната разписка, с която е потвърден
секциионен протокол с фабричен №3050029 от 27.05.2019г., 05.17ч. в частта от стр.11 и
стр.12, като въведените данни не съответстват на съдържанието на протокола.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение №304-ЕП/13.05.2019г.
на ЦИК, Районна избирателна комисия - Видин
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Р Е Ш И:
ДОПУСКА внасяне на корекция в компютърния запис на приемо-предавателна
разписка №05003011, издадена от „Информационно обслужване“АД, с която е потвърден
секциионен протокол с фабричен №3050029 от 27.05.2019г., 05.17ч., поради допусната
очевидна фактическа грешка при въвеждането на данните , съдържащи се на стр.11 и
стр.12 от същият.
Определя членове на РИК - Видин, които да подпишат новата разписка, която да се
издаде от „Информационно обслужване“АД, както следва:
1.Емил Александров Емилов-председател на РИК - Видин
2.Анжела Георгиева Ангелова- член на РИК - Видин.
Предишната разписка следва да се анулира с надпис „анулирана“, като се подписва
от председателя и секретаря на РИК - Видин и отговорника на Изчислителен пункт
на определения от ЦИК екип за компютърна обработка – „Информационно обслужване“
АД и се прилага към екземпляра на секционния протокол, предназначен за ЦИК.
Решението е изготвено в четири 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 /Людмил Василев/, след което беше преминато към разглеждане на
точките от дневния ред.
Точка 2. Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК №
050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025,
СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК №
052200003.
По време на приемането на СИК на територията на РИК - Видин след края на
изборния ден за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г. РИК Видин установи наличието на съществено
несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от
СИК. Несъответствията бяха установени в секционните протоколи на СИК №
050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025,
СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК №
052200003. Налице беше невъзможност да бъде установен броят и разпределението на
гласове, отчетени от СИК като „действителни“ по партии, коалиции и инициативни
комитети и при разпределението на такива гласове по кандидатски листи, както и при
отчитане на преференции за кандидатите. Направени бяха опити за установяване на
причината за допуснатите несъответствия, но същите не бяха установени нито от СИК,
нито от член на РИК при преглед на данните в секционния протокол. Подобно
несъответствие не може да бъде прието за очевидна фактическа грешка по смисъла на
чл. 287, ал. 5 от Изборния кодекс и не може да бъде поправено единствено от тримата
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членове на СИК, предаващи протокола и изборните книжа в РИК като бъде отбелязана
корекцията и същата бъде подписана единствено от тях.
Предвид изложеното и намирайки за безспорно РИК - Видин да отчете коректни и точни
резултати от проведеното гласуване базирайки се на вота на всеки избирател, взел
участие в изборите, РИК - Видин намира, че в случая е налице предпоставката на чл. 287,
ал. 3 от Изборния кодекс, поради което
РЕШИ:
Указва на СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044,
СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК №
050900007, СИК № 052200003 да извърши ново преброяване на гласовете, получени в
избирателната секция под наблюдението на РИК Видин.
Данните от повторното преброяване да се впишат в нов протокол, предоставен от РИК 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, след което беше преминато към разглеждане на точките от дневния
ред.
Точка 3. Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при
МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на
заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените
избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Иво Вергилов предложи следния проект на решение:
На основание чл. 72, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс във вр. с Решение № 312ЕП/14.05.2019 год. на ЦИК , РИК – Видин
РЕШИ:
ОПРЕДЕЛЯ И УПЪЛНОМОЩАВА:
1.
Ирена Иларионова Дочева - секретар на РИК - Видин,
2.
Иво Методиев Вергилов - член на РИК - Видин и
3.
Веселка Николова Александрова - член на РИК Видин,
предложени от различни партии и коалиции в срок не по-късно от 30 май 2019 г. да
предадат на Териториалното звено на Главна дирекция ГРАО при МРРБ гр. Видин
получените от СИК/ПСИК на територията на Пети район Видински избирателни
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списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за
допълнително вписване на придружителите.
Упълномощените по настоящото решение представители на РИК - Видин да
подпишат за РИК – Видин приемо-предавателен протокол, съставен в 2 екземпляра между
РИК – Видин и ТЗ на ГД ГРАО Видин.
Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред
Централната избирателна комисия.
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, след което беше преминато към разглеждане на точките от дневния
ред.
Точка 4. Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29
май 2019 г. до 9 юни 2019 г.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия
Видин
РЕШИ:
Определя приемно време на РИК - Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни
2019г., както следва:
- от понеделник до петък от 09.00 часа до 13.00 часа.
- събота и неделя - почивни дни.
Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.
Решението подлежи на оспорване 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, след което беше преминато към разглеждане на точките от дневния
ред.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на
РИК – Видин в 09:30 ч.
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