
В   първи тур, който се прове-
де на 23 октомври, имаше 

21 кандидатски двойки. Броят на 
действителните гласове беше 3 364 
078. Най-много гласове са полу-
чили Росен Плевнелиев – 40.11%; 
Ивайло Калфин – 28.96% и Мегле-
на Кунева – 14%.

В Прага са гласували 324 гласо-
подаватели. От тях 6 недействи-
телни бюлетини и  318 валидни. 
Най-много гласове е  получил Ро-
сен Плевнелиев – 166, следван от 
Меглена Кунева – 55 и Ивайло Кал-
фин – 49. Има 10 гласа за Волен Си-
деров.

На втори тур, балотажа, участ-
ват Росен Плевнелиев и  Ивайло 
Калфин. Избирателната активност 
е била 43,5%. За Росен Плевнелиев 

са гласували около 1 800 000 гла-
соподаватели, а за Ивайло Калфин 
– около 1 533 000. За първи път от 
20 години, ДПС няма заслуга за из-
бора на президент.

В  Прага са гласували 298 изби-
ратели и е имало 3 недействителни 
бюлетини. От гласувалите има 226 
гласа за Росен Плевнелиев и 69 гла-
са за Ивайло Калфин.

Най-много въпроси от страна на 
българските журналисти по време 
на късната пресконференция, да-
дена от ГЕРБ след приключване 
на изборния ден, бяха фокусирани 
върху ясно очерталата се дейст-
вителност, че ГЕРБ ще ръководи 
страната по всички линии. Пре-
миерът Бойко Борисов потвърди 
полученото доверие, което се по-

твърждава от факта, „че това беше 
партиен вот. Който и да бяхме из-
вадили, щеше да бие. Избрахме 
най-доброто от партията”. Заяви, 
че не се подготвя за президент, Ро-
сен Плевнелиев няма „да му топли 
мястото” и заяви нежелание да ко-
ментира подобни обиди, насочени 
към новия президент. Допълни, 
че осъзнава отговорността, която 
носи и че би искал един ден да му 
остане време за почивка.

„Кога ще видим новата първа 
дама?” – жилнаха журналистите. 
„Когато му дойде времето!” – вър-
на им жеста Росен Плевнелиев.

Новата президентска двойка ще 
смени Георги Първанов и  Ангел 
Марин и ще встъпи в длъжност на 
23 януари 2012 година �

СЛЕД БАЛОТАЖА НА 30 ОКТОМВРИ, ЦИК ОБЯВИ КРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ, СПОРЕД 
КОИТО РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ, КАНДИДАТ НА ГЕРБ, С ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МАРГАРИ-
ТА ПОПОВА, ПЕЧЕЛЯТ ИЗБОРИТЕ С 54,1%. ВТОРАТА КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТСКА 
ДВОЙКА, ИВАЙЛО КАЛФИН, БСП, С ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ СТЕФАН ДАНАИЛОВ, ПО-
ЛУЧИХА 45,9% ОТ ГЛАСОВЕТЕ.
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Росен Плевнелиев 
е новият президент 

на България
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