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ЦИК удължава времето за гласуване до 20.00 часа. В 20.00 часа ще се съберат
документите
и
ако има още лица, които са пред изборното помещение и желаят да гласуват, ще могат
да го направят, но не по-късно от 21.00 часа. Поради тази причина
социологическите проучвания
ще бъдат съобщавани след 20.00 часа, а не след 19.00.
Изборният ден във
Видин
- най-висока е изборната активност в
Чупрене
- до 65% достигна към 17.30 часа избирателната активност в Община Чупрене,
съобщиха за радио “Фокус”- Видин от Общинската комисия. Оттам уточниха, че в
изборния ден е имало сигнали за несъществени нарушения в изборния процес, които
същевременно са отстранени. Кмет избират в Чупрене и с. Горни Лом. Претендентите
за кметство Чупрене са трима, а за кметство Горни Лом двама.
С два процента повече достигна избирателната активност в община Грамада-67%,
правото си на глас са дали 1251 за местни избори, а 1252- за президент.
Близо 60% от гласоподавателите в Община Ново село са упражнили правото си на вот,
съобщиха от Общинската комисия. За избор на президент до момента са гласували
59,2% или 1721 човека, за местните избори за кмет и общински съветници 59,6% са
гласувалите или това са 1722 човека. За целия изборен ден в ОИК Ново село няма
подадени жалби за нередности.
Около 58% от имащите право на глас в Община Брегово са гласували до 17.30 ч.
Гласоподавателите в Община Брегово са 4 885.
58,87 % е избирателната активност в община Кула за президентските избори, а за кмет
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и общинска листа са гласували 59,58% от гласоподавателите. За местните избори
гласоподавателите, упражнили правото си на вот са 2609, а за президент- 2611.
3281 са гласувалите за президент в Община Белоградчик, а за местните избори своя
вот са дали 3272-ма избиратели. Избирателната активност към 17 часа е 52%.
1874 човека от имащите право на глас са гласували до 17.30 часа в Община Ружинци.
Това е около 46% от гласоподавателите в общината.
Избирателната активност в Бойница в 17 часа бе е 46 %. От 1273-ма избиратели са
гласували 583-ма за президент и 582-ма са дали своя глас в местните избори.
Постъпили са 3 жалби, които се отнасят за агитация в изборния ден.
Актуализирана информация за първите данни от изборния ден ще бъдат дадени от
21,30 часа от председателя на ОИК Видин Соня Иванова. Към 16,30ч. активността на
избирателите във Видин бе 30%.
Радио "Фокус" - Видин
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