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Избори за народни представители за Народно събрание
на 05 октомври 2014 г.
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
10 октомври 2014 г.

В края на мандата си Районна избирателна комисия Ловеч трябва да направи анализ на
проведените избори на територията на Изборен район 11 – Ловеч.
Резултатите от гласуването бяха обявени и бяха разпределени мандатите в 43-то
Народно събрание с решение №1300-НС от 09.10.2014 г. на Централна избирателна
комисия. За Изборен район 11-Ловеч мандатите са разпределени както следва:
2 за ПП ГЕРБ – Корнелия Добрева Маринова и Николай Нанков Нанков
1 за КП БСП лява България – Димитър Ангелов Горов
1 за ПП ДПС – Движение за права и свободи– Джейхан Хасанов Ибрямов
1 за КП Коалиция АБВ – Алтернатива за българско възраждане – Кирил Петров Цочев.
В област Ловеч бяха вписани 129 519 избиратели в избирателни списъци. Дописаните
от секционните избирателни комисии избиратели в изборния ден са 660.
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Гласували са 66317 избиратели
Избирателната активност в Ловешки избирателен район е 50.94%, което е над
отчетената за страната /48.66%/. Най-високата избирателна активност е била отчетена в
Община Ябланица -58.42%, а най-ниска в Община Летница – 44.30%, в Община Ловеч
избирателната активност е 50.87%
За страната – 48.66% т.е. в ИР Ловеч е по-висока от средната за страната.
Действителните бюлетини са 62852 бр., а недействителните бюлетини– 3465 бр. /5.23%
от всички бюлетини/. Най-много недействителни бюлетини са тези, при които е
гласувано за повече от 1 листа – 2057 бр. /3.10% от всички бюлетини/
По партии и коалиции най-много недействителни бюлетини са отчетени при
Социалдемократическа партия – 27.45%, а от тези партии, които ще влязат в Народното
събрание – ПП „ДПС – Движение за права и свободи” е с най-голям брой
недействителни - 3.08%. С най-малък брой недействителни бюлетини е КП
„Реформаторски блок – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС”- 0.83%

Резултати в Ловешки избирателен район:
Политическите партии и коалиции, които са преминали 4% и ще имат представители в
43-то Народното събрание:
ПП ГЕРБ 30.96% /19459 гл./ при 32.67% в страната
КП БСП лява България 19.18% /12056 гл./ при 15.40% в страната
ПП ДПС – Движение за права и свободи – 14.13% /8883 гл./ при 14.84% в страната
КП Патриотичен фронт – НСФБ и ВМРО – 7.10% /4460 гл./ при 7.28% в страната
КП Реформаторски блок – БЗНС, ДБГ, НПСД, СДС – 6.34% /3983 гл./ при 8.89% в
страната
КП България без цензура – 5.91% /3716 гл./ при 5.69% в страната
ПП Атака – 5.46% /3431 гл./ при 4.52% в страната
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КП Коалиция АБВ – Алтернатива за българско възраждане – 4.25% /2672 гл./ при 4.15%
в страната.
Най-малко гласове са получили КП Десните – 0.12% /77 гл./ и ПП Новото време –
0.13% /80 гл./.
Преференции:
18435 избиратели са гласували и за определен кандидат от кандидатска листа от общо
66317. т.е. 27.80% от всички.
Николай Нанков от ПП ГЕРБ е кандидатът с най-много отчетени преференции в Област
Ловеч от всички кандидатски листи – 1656 гласа.
Кандидатите, които не са събрали нито един глас са Димитрина Траянова Боева /№ 4/
КП Левицата и зелена партия, Веселин Стефанов Василев /№ 4/ от ПП Нова сила.
Интересни факти във връзка с упражняването на преференциалния вот има в листата на
ПП ГЕРБ. Поставеният под № 9 /Антон Ангелов Долапчиев/ е с 1457 гл. и има повече
от поставения под № 1 – Корнелия Добрева Маринова с 1377 гл. и се нарежда преди
поставения под №3 –Иван Николов Миховски /879 гл./
В листата на КП Реформаторски блок - Божидар Цецов Лукарски №7 е получил 396 гл.
т.е. повече от № 2 Анна Василева Тодорова с 236 гл.
При КП България без цензура Трифон Дачев Трифонов №3 има 226 гл. т.е. повече от
водача на листата Десислава Атанасова Балабанова № 2 /175 гл./
При КП АБВ – Алтернатива за българско възраждане Дилян Ангелов Енкин е събрал
най-много преференции в листата – 317 гл., докато първия – Кирил Петров Цочев,
който е обявен за избран за народен представител има 188 лични преференции.
При ПП ДПС – Движение за права и свободи Методи Васков Петков /№ 3/ има наймного гласове в листата -385 гл., което е повече отпървия – Джейхан Хасамов Ибрямов
/300 гл./ - обявен за избран за народен представител.
ПП „БСП лява България” – Искрен Маринов Йотов /№ 6/ е с най много гласове 1309,
докато първия Димитър Ангелов Горов, който е обявен и за избран за народен
представител е с 520 гласа.
Интересен факт – избиратели са гласували с преференции за заличения кандидат под №
1 в листата на КП България без цензура – Калина Крумова.
В РИК Ловеч са постъпили 22 жалби и сигнали, от които 14 са в изборния ден.
Четири от жалбите са приети за основателни – 2 от тях за това, че върху таблото с
имената на кандидатите в кабината за гласуване е указан начина на гласуване за
определена кандидатска листа, като е указано на председателя на СИК да смени
таблото, 1 – за агитационни материали в близост до избирателни секции пред ОУ
„Проф. Димитър Димов” и ПГИТУ – РИК е взела решение като е указала на СИК в
района да отстранят материалите, 1 – за регистриране като застъпник на лице без
негово знание и съгласие – с решение РИК е заличила регистрацията и е регистрирала
лицето като застъпник от желаната от кандидатска листа.
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Изборна администрация:
РИК е провела 25 заседания и е приела 205 решения. Секционни избирателни комисии
са назначени в срок до 03.09.2014 г. и общият брой на членовете е 2062.
За периода от назначаването им до изборите /т.е. 04.09.2014 г. до 05.10.2014 г./ т.е. за
около един месец са сменени 205 члена на СИК. Смените на членовете са извършени с
65 решения на РИК Ловеч. Сменени са 10% от членовете, последните от които вечерта
преди изборния ден.
Първата СИК е предала протоколите с изборни резултати в 20.00 ч., а последната СИК
е предала в 03.30 ч.
Регистрирани са застъпници на 9 кандидатски листи като общият им брой е 1701 бр.
Регистрирани са представители на 10 партии и коалиции като общият им брой е 1318.
В заключение изборите бяха проведени при добра организация и сравнително спокойна
обстановка. Беше налице изключително добра координация между администрациите,
заети непосредствено в организацията на процеса. Това са изборната администрация в
лицето на РИК и членовете на секционните избирателни комисии, областна
администрация Ловеч, общинските администрации на осемте общини на територията
на областта, представителите на МВР и на службите по ПБЗН. Професионализмът на
участниците в изборите доведе до добрите резултати и отново РИК Ловеч да е първа
при предаването на изборните резултати в ЦИК. С този кратък анализ приключва
работата на РИК Ловеч за провеждането на изборите за народни представители за
Народно събрание от 05.10.2014 г.
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