5-ти Видински МИР: ПП ГЕРБ - 1, БСП – 1, ДПС – 1, няма яснота за четвъртия мандат
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4 са депутатските мандати в 5 Видински многомандатен район, но все още няма пълна
яснота по тяхното разпределение, предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин. Първият
мандат отива при ГЕРБ, които получиха на предсрочните избори в неделя на 5 октомври
30,87% , веднага след тях вторият мандат е за „БСП лява България” с 27,93%. Няма
голяма яснота как ще се разпределят останалите 2 мандата , но след като ДПС печели
много мандати в страната , вероятно е за втори път да има и мандат на парламентарни
избори във Видин.
//
И ако през 2013 година мандатът бе със скромните 474
гласа, този път гласовете, с които първият в листата на ДПС Станислав Анастасов
може да влезе в 43-тото Народно събрание, са 2425 или 6,11%. Не се знае кой от ГЕРБ
и от БСП ще влезе в парламента. Водач на листата на ГЕРБ е Ивайло Московски,
гласовете за ГЕРБ са 12 256, през 2013 година те са 12 335, като тогава 27,85% от
гласувалите са предпочели партията. В 42-то Народно събрание ГЕРБ има един мандат
– народен представител е Владимир Тошев. Все още не се знае Московски ли ще бъде
народният представител на ГЕРБ от Видин в 43-тото Народно събрание или отново
Владимир Тошев, за който преференциите са 1167, но с тях не успява да измести
Московски от първото място, който има 960 преференциални гласове, но към тях се
прибавят и гласовете без преференции – 8151. На тези избори БСП във Видин има
най-добър резултат в страната 27,93%, гласували са 11 089. Спрямо 2013 година, когато
се гласува за 42-то Народно събрание, резултатът е по-нисък . През 2013г. БСП в 5
Видински многомандатен район има 17 662 гласа и с 39% печели 2 мандата, народни
представители в 42-то Народно събрание са Михаил Миков и Филип Попов. На изборите
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в неделя за 43-тото Народно събрание Михаил Миков има най-много преференции като
водач на листата на БСП - 1002 и независимо, че третият в листата Николина Ванчева –
заместник областен управител има 715 преференции, не измества вторият в листата
Филип Попов с 640 преференциални гласа, защото не успява да надхвърли 7% от общия
брой на гласувалите за БСП. Все още има различни варианти и за 4-тия мандат.
Вероятност има той да отиде при КП „България без цензура” получила на изборите в
неделя 8,78% или при „Атака” с резултат 5,98%, не е изключено обаче ГЕРБ да вземе и
втори мандат.
Радио “Фокус”- Видин
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