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Кандидат -президентската двойка издигната от Българската социалистическа
партия генерала от ВВС Румен Радев и Илияна Йотова печелят на първият тур на
президентските избори провел се на 6 ноември 2016 година с 24,8% .

Втори по резултат се класира кандидат-президентската двойка на ГЕРБ Цецка
Цачева и вицеадмирала от резерва от българските военноморски сили Пламен
Манушев с 23,5 %.

Данните са на независимата агенция за маркетингови и социални проучвания
"Алфа Рисърч" отчетени след първото преброяване на резултатите от вота след
приключването на изборният ден публикувани на сайта на Дарик.

Трети в класирането след приключването на първият тур на президентският вот
според Агенцията остава кандидатът на Обединените патриоти Красимир
Каракачанов. На четвърто място се подрежда варненският бизнесмен Веселин
Марешки, а пети кандидатът на Реформаторския блок Трайчо Трайков.

Кандидатът на коалицията "Обединени патриоти" Красимир Каракачанов печели
13,6%от гласовете. Независимият кандидат Веселин Марешки, издигнат от
Инициативен комитет, получава 8,3% от гласовете на днешните избори. Кандидатът
на Реформаторския блок Трайчо Трайков събира 7,1% от гласовете. Пламен
Орешарски, издигнат от Инициативен комитет и подкрепен от ДПС, е получил
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подкрепата на 6,9% от избирателите.

Според данни на друга агенция за маркетингови и социални проучвания „Галъп
Интернешънъл“, оповестени по БНТ, кандидата за президент на БСП генерал Румен
Радев води пред този на ГЕРБ Цецка Цачева с повече от 4 процентни пункта. За
генерал Радев според "Галъп"са гласували 26,7 на сто за избирателите, а за
неговата опонентка от ГЕРБ – 22,5%.

По информация на dnevnik.bg избирателната активност на президентския вот е 52.
4 на сто от имащите право на глас, което го прави валиден, тъй като изпълнява
конституционното изискване до урните да са отишли над половината от българите
с право на глас.

Избирателната активност в референдума за или против мажоритарен вот,
задължително гласуване и намаляване на държавните субсидии за партиите, е
45.3%, сочат прогнозите на "Алфа Рисърч". Това означава, че е премината
20-процентната бариера, която (при повече от половината отговори "Да")
задължава Народното събрание да обсъди предложенията. Ако избирателите
достигнат броя гласували в предишните парламентарни избори - 3 500 585 души,
решенията, за които има над 50% положителен отговор, стават задължителни.

По информация на ЦИК правото си на глас на 6 ноември, неделя са упражнили 3
083 243 български гласоподаватели - за президент и вицепрезидент дали своят вот
у нас и в чужбина , и 2 694 262 - са участвали в националният референдум
иницииран от Слави Трифонов.
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