
Парламентарни избори 2014 г. 

Проби ли преференцията?



Брой действителни гласове: 

3 281 319 

Брой действителни гласове в 

страната: 

3 143 198

Брой употребили преференция: 

1 105 177

* Данните са въз основа на обработените 

актуализирани протоколи на РИК, 

публикувани на страницата на ЦИК



9 % ръст

74 %

26 %

64.84 %

35.16 %





Процент използвана преференция от избирателите на основните партии 

и коалиции на Евроизбори 2014

По време на Евроизбори 2014 ВМРО е част от 

коалиция ББЦ, а НФСБ участва в изборите 

самостоятелно



Промяна в използването на преференция от избирателите на основните партии 

и коалиции по време на парламентарните избори 2014 в сравнение с 

Евроизбори 2014

По време на Евроизбори 2014 ВМРО е част от коалиция

ББЦ, а НФСБ участва в изборите самостоятелно



135 954 преференции

969 223 преференции







Избирателите на кои партии/коалиции 

възпроизведоха “феномена 15/15”?



Отказаха да станат депутати 7 от избраните кандидати, 

жертви на “феномена 15/15”: 

❖ 4 от ГЕРБ - Дочко Дочев (“9/9” в район Плевен), 

Стилиян Митев (“9/9” в район Добрич), Петко Ненов 

(“9/9” в район Сливен) и Таня Захариева (“9/9” от район 

Хасково); 

❖ 1 от ДПС - Алеко Атанасов (“18/18” в район Варна); 

❖ 1 от ББЦ - Георги Батев (“13/13” в район Благоевград); 

❖ 1 от АТАКА - Диана Димитрова (“11/11” в район Варна). 

Отказани/ли да станат народни 

представители в следствие на “феномена 

15/15”



ББЦ (1)- Ана Баракова (Пловдив-град)

ПП ГЕРБ (10) - Кирил Котев (Благоевград), Клавдия Григорова-Ганчева (Велико 

Търново), Красен Кръстев (Враца), Добромир Проданов (Габрово), Десислава 

Костадинова-Гушева и Димитър Гечев (Пазарджик), Катя Попова (Пловдив-област), 

Петър Беков (София-област), Димитър Желев (Стара Загора), Ралица Анелова 

(Шумен)

КП БСП лява България (5) - Красимир Янков (Варна), Димитър Димитров 

(Пазарджик), Манол Генов (Пловдив-област), Георги Кадиев (23 МИР София), 

Радослав Стойчев (София-област)

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК (2) - Борислав Миланов (Благоевград), Мартин 

Димитров (24 МИР София)

ДПС (2)- Муса Палев (Благоевград), Гюнай Хюсмен (Разград)

За кого проработи 

преференцията? 

20 народни представители 

влизат с преференция  (8,33 % 

от всички 240 депутати)



❖ 1017 кандидати са получили над 7 %

преференциален вот

❖ От тях 553 кандидати са били водачи на листата 

на своята партия

❖ В листите на 8-те партии от 43 НС 445 кандидати 

са получили над 7 %

Колко кандидати събраха повече от 7 % преференциален вот? 



Избори за членове на ЕП 2014Парламентарни избори 2014

Сравнение на недействителните бюлетини за парламентарни 

избори 2014 г. и избори за членове на ЕП 2014 г.



Благодаря за вниманието!

Повече информация за анализът на изборните резултати 

може да намерите в блога “Отворен парламент” на адрес 

www.openparliament.net

Институт за развитие на публичната 

среда

www.iped.bg

e-mail: iped@iped.bg
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