60 преброители са се отказали по време на преброяването и е трябвало да бъдат подменени с резер
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60 преброители са се откзали по време на преброяването и е трябвало да бъдат
подменени с резервни, най-много са се отказалите от община Видин, каза за радио
“Фокус”- Видин Емилия Лазарова, директор на Териториалното статистическо бюро във
Видин. Тя посочи, че 866 преброители и 201 контрольори, са участвали в преброяването
във Видинска област. Повечето преброители са били жени - 76 % от общия им брой
преброители. Средната възраст на преброителите е от 41 до 50 години. Най-младият
преброител е бил на 19 години от община Видин, а най-възрастният – на 78 години, от
община Брегово. По електронен път са се преброили 31 % от жителите на региона, като
от тази възможност се е възползвало повече от половината от населението на град
Видин. В Белоградчик процентът на преброилите се по интернет е 30 на сто, а в Кула –
25 на сто. Емилия Лазарова заяви, че лично тя не е изненадана от данните от
преброяването. Според нея населението на област Видин не е толкова драстично
намаляло както се е говорело на някои форуми. “Има намаление, но не е това, което съм
чувала да се призаказва”, категорична е Лазарова. Лично за нея изненада е голямото
участие на хората, които са се преброили чрез интернет. По електронен път са се
преброили 31 % от жителите на региона, като от тази възможност се е възползвало
повече от половината от населението на град Видин. В Белоградчик процентът на
преброилите се по интернет е 30 на сто, а в Кула – 25 на сто. Емилия Лазарова отбеляза
и доброто взаимодействие с общинските преброителни комисии, оказали пълно
организационно и техническо съдействие за нормалното протичане на кампанията.
радио "Фокус" - Видин Видин.
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