Общинската избирателна комисия в община Ружинци започна работа във връзка с предстоящите и
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Започна работа Общинската избирателна комисия в Община Ружинци за провеждане на
изборите за общински съветници, насрочени за 2 октомври т.г. Това каза за Радио
“Фокус” - Видин Павел Петков, председател на комисията. Той посочи, че сега не се
налага да се правят нови консултации за избор на нова Общинска избирателна комисия.
“Част от членовете са заменени, между които и самият аз, заемайки председателското
място на комисията“, обясни Павел Петков. Той допълни, че вече е проведено първото
заседание на комисията, като ОИК вече ще заседава в сградата на Общината в
Ружинци. „Със заповед на кмета на Общината са определени 10 избирателни секции.
До 22 август партиите, политическите движения и местните коалиции, които желаят да
участват в изборите за общински съветници, трябва да направят заявка в Общинската
избирателна комисия“, допълни Павел Петков. В началото на месец септември
партиите, движенията и местните коалиции ще трябва да регистрират и листите с
общински съветници, които издигат. Според Павел Петков от 2 септември започва
предизборната кампания в населените места на община Ружинци за избор на общински
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съветници. Изборите на 2 октомври за общински съветници в община Ружинци бяха
насрочени с Указ от президента на България Росен Плевнелиев, след като Върховен
административен съд остави в сила решение № 104 от 04 декември 2015 г. на
Административен съд - Видин, с който бе обявен за недействителен резултатът от
изборите за общински съветници в Община Ружинци от 25 октомври 2015 г.
Радио “Фокус”- Видин
Определени са местата, където ще бъдат поставени избирателните списъци на хората,
които ще могат да гласуват на изборите за общински съветници на 2 октомври в
населените места на общината. Това каза за Радио “Фокус” - Видин Александър
Александров, кмет на Община Ружинци. Той посочи, че до края на тази седмица
избирателните списъци трябва да бъдат изпратени от „Териториално звено ГРАО“ Видин. „Във всяко населено място в общината ще има разкрита секция, в село Дреновец
избирателните секции ще бъдат две“, обясни Александър Александров. Той допълни, че
ако има достатъчно заявления ще бъде разкрита и подвижна секция за хора с
увреждания. „При нас голяма част от секциите се намират на втори етаж на обществени
сгради. Това затруднява хората с увреждания. Само една секция в с. Дреновец е
оборудвана с рампа“, допълни кметът на Община Ружинци Александър Александров.
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