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Таблицата изготви д-р Иво Войчев, за което редакцията на вестник “Балчишки телеграф” му благодари за пореден път, тъй като точно и 
навреме ни предоставя изборните резултати.

Кои ще са депутатите от област Добрич
Данните от 100% обрабо-
тени протоколите от се-
кционните избирателни 
комисии в Добрич сочат, 
че с най-висок резултат е 
ГЕРБ-СДС – 27,49 %, вто-
ри резултат има БСП за 
България – 19,33 %, ПП 
Има такъв народ – 16,86 
%, ДПС – 8,43 %, Демо-
кратична България – 5,52 
%, Изправи се! Мутри, 
вън! – 4,56 %.
Разчетите към момента 
сочат, че ГЕРБ-СДС по-
лучава два мандата – Де-
ница Сачева и Красимир 
Николов, които са съот-
ветно областен координа-
тор и общински ръково-

дител на ГЕРБ.
БСП за България има 
един сигурен мандат – на 
водача на листата и об-
щински ръководител на 
социалистите Мая Дими-
трова. Дали може да има 
и втори, тепърва ще стане 
ясно след окончателното 
обработване на гласове-
те. 
Гарантиран мандат има 
партия “Има такъв на-
род” и това е водачът на 
листата и областен коор-
динатор Дилян Господи-
нов. 
Очаква се мандат да има 
ДПС и това е водачът на 
листата д-р Хасан Аде-

мов. Макар резултатът на 
партията да не осигурява 
пълен мандат, прогнозата 
е ДПС един депутат от 
област Добрич.
Шестият мандат е спо-
рен. Според математици 
за него се конкурират 
БСП за България и Демо-
кратична България. Раз-
ликата в резултатите на 
двете политически сили 
при изчисленията на ман-
датите е под 0,01 и е труд-
но да се прогнозира дали 
шестият депутат от До-
брич ще е Даниел Петков 
или водачът на листата на 
Демократична България 
Албена Симеонова.

Изчисленията показват, 
че остатъкът на “Изправи 
се! Мутри, вън!” е много 
малък и шансът те да по-
лучат мандат в Добрич е 
нищожен.
Окончателното решение 
за това предстои да вземе 
ЦИК.
Най-много преференции 
има за членове на листа-
та на ГЕРБ-СДС – 10043. 
Именно там е и отлични-
кът по брой преферен-
ции – Красимир Николов, 
който има 2200 гласа. 
1707 преференции има 
водачът на листата Дени-
ца Сачева, а 12-тата Дани-
ела Димитрова е с 1221, 

петият Живко Желязков е 
с 1128, д-р Маргарита Ка-
линова, която е четвърта 
в листата, е събрала 981 
преференциални гласа, а 
третата Зорница Михай-
лова – 739. Деветата в 
листата Нефизе Кадир от 
тервелското село Зърнево 
събира 603 преференции.
6613 е общият префе-
ренциален вот за БСП 
за България. Най-мно-
го – 1729 има вторият в 
листата Даниел Петков, а 
водачът Мая Димитрова 
– 1636. Четвъртият в лис-
тата Румен Мунтянов има 
1088 преференции.
Партия Има такъв народ 

е с 4144 преференции. От 
тях 1190 са за водача Ди-
лян Господинов.
При Демократична Бъл-
гария третият в листата 
Надежда Пампорова е с 
най-много преференции 
– 726.
Гласовете без преферен-
ции, които на практика 
подкрепят листата така, 
както е подредена, се да-
ват на водача на листа-
та като кандидат номер 
едно. Дават му се “слу-
жебно” така да се каже. 
Така водачите на листи 
получават такъв брой 
преференции, че няма 
как да бъдат изместени от 

следващите. 
Преференциалният вот 
може да пренареди листа-
та, ако за даден кандидат 
са гласували поне 7% от 
гласувалите за листата. 
Водачът не може да бъде 
изместен, но втори в лис-
тата става събралият най-
много преференции при 
условие, че техният брой 
минава 7-процентния 
праг.
Единственият кандидат, 
който достига въпросни-
те 7% и пренарежда листа 
е Надежда Пампорова от 
Демократична България, 
чиито преференции я по-
ставят на втора позиция 
след водача.


