От ОИК Видин призовават гражданите да не чакат последния момент за гласуване
Написано от ivailo
Събота, 29 Октомври 2011 21:30

В момента членовете на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Видин
извършват разпределение и доставяне на изборните книжа на Секционните
избирателни комисии (СИК) в общината във връзка с провеждането на
вторият тур
от изборите за президент и вицепрезидент и
кмет на община
и кметове на кметства в населените места, където ще се произвежда втори тур. Това
каза за Радио “Фокус”- Видин
Соня Иванова
, председател на ОИК Видин. „Няма промяна в адресите, на които ще се намират СИК,
така че гласоподавателите в неделя ще гласуват там където са гласували и на 23
октомври”, обясни Иванова.
От ОИК Видин напомнят на избирателите, че е важно да гласуват и да отбелязват своя
вот само и единствено със знака Х, със син химикал, поставен в квадратчето на
съответната партия.
„Хората, който на първи тур не са имали право да гласуват и сега няма да могат да
упражнят своя вот. Забранителните списъци са два – в забранителния списък за
гласуване за президент са включени една група лица, а в забранителния списък,
приложен към списъка за кмет на община са поместени други лица”, каза още
председателят на ОИК Видин.
От комисията във Видин не могат да прогнозират дали и утре да се очаква удължаване
на изборния ден с 1 час. Това решение се взима от ЦИК според цялостната ситуация в
страната. „Надявам се в неделя, 30 октомври, избирателите да излязат да гласуват
по-рано, а не в последния момент, и да успеят да подадат вота си до 19 часа, за да
можем да закрием изборния ден нормално”, призова Иванова.
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Очаква си изборният ден утре да протече спокойно.
Радио "Фокус" - Видин
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