7, 68% е избирателната активност във Видинска област
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В 246-те секции в област Видин са гласували 7419 души до 10 часа тази сутрин, каза на
персконференция Авакум Бондов, председател на РИК – Видин, предаде репортер на
Радио “Фокус”- Видин. Избирателната активност е 7, 68% във Видинска област . Той
посочи, че 96 545 са по последни данни избирателите във Видинска област, като
данните са предоставени от ГРАО. В Белоградчик 5 803-ма избиратели гласуват в 21
секции, от които едната е подвижна секция. Към 10 часа са гласували 624 души, което
е 10,61% избирателна активност. В Бойница са 1001 избирателите в общината, в 6
секции се гласува, като до 10 часа са гласували 145 души, което 14, 49%. В Брегово са
разкрити 14 секции в общината, в това число и 2 подвижни секции, от 4909 избиратели
са гласували 755, което е 15,99% избирателна активност. Във Видин от 64 165
избиратели са гласували 3396, което прави 5,20% избирателна активност. В Грамада
1700 са избирателите в общината, гласува се в 9 секции, като до 10 часа са гласували
209 души, което е 12,29% активност. В Димово гласуват 5629 са избиратели в 26 секции
гласуват, в 26 секции гласуват, като има и една подвижна секция. Гласували са 690
души, като 12,26 %. В Кула 4014 души гласуват, в 14 секции, като има и една подвижна.
До 10 часа са гласували 442 души, което е 10, 07%. В Макреш гласоподавателите са
1279 са избирателите, гласува се в 7 избирателни секции , 95 са дали своя вот до 10
часа, 7,37 % е избирателната активност. В Ново село 2538 са избирателите, гласува се
в 8 секции, в това число в една подвижна секция. Броят на гласувалите там към 10 ч. е
318 души, което е 13,53%. В община Ружинци право на вот имат 3612 души, гласува си в
10 секции, гласували са 494, което е 13,7 % активност. В община Чупрене 1689 са
избирателите, 10 са избирателните секции, 243 са гласували, каето е 14,9%
избирателна активност.
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