
Отчет на ОС към ЦИК за дейността през 2015 година

Общественият съвет (ОС) към Централната избирателна комисия (ЦИК) 
е форум, в който през 2015 г. членуват 14 неправителствени организации с 
различна сфера на дейност, обединени от ангажираността си с наблюдение на 
изборите през 2014 г. Четири от организациите нямат дейности свързани с 
избори след 2014 г, останалите са постоянно или периодично активни. Различно 
е и финансирането им - от солидно дългосрочно за редица дейности свързани с 
изборите и мониторинг на дейността на избираемите органи до изцяло 
собствено финансиране. Това обуславя и възможността и капацитета на 
организациите, а и на ОС, да следят отблизо работата на ЦИК и да допринасят 
с анализи и препоръки.

Основен интерес и принос на ОС преди насрочване на местните избори и 
националния референдум през 2015 е в анализа на невалидните бюлетини от 
парламентарните избори 2014.  Бяха изработени няколко варианта за анализ  
на причините, с методика за установяване на причините (отваряне на пликовете 
с невалидните гласове от определени СИК) и предотвратяване на загубата на 
гласове по "технически" причини при бъдещи избори. След многомесечно 
обсъждане на различни варианти ЦИК отхвърли предложението и това 
демотивира членовете ОС точно в периода на началото на подготовката на 
местните избори и референдума. 

За разлика от предходните избори ОС, не направи предложение за 
информационната кампания на избирателите, въпреки нарочната покана от 
ЦИК. 

ОС предлага на ЦИК участие в обучението на изборната админситрация, 
но това също е отхвърлено. 

Председателят на ОС присъства на заседания на ЦИК с дневен ред 
свързан с дейността на наблюдателите. Оспорват се две от решенията на ЦИК:

1. За ограничението само български граждани да могат да бъдат 
регистрирани като наблюдатели.

2. За национален жребий за номер на партията и коалицията в 
бюлетините.

Неудовлетворен от начина на сътрудничество установен между ЦИК и 
ОС, председателят подаде оставка 6 седмици преди изборите и в критичен 
период от подготовката на изборите ОС остана бездеен. 

В опит за привличане на евентуални нови организации и необвързани 
експерти, ОС промени статута си и вече се наблюдава отваряне на дейността 
му към организации и физически лица, които биха допринесли за 
представителността, въпреки че Правилата за работа все още очакват 
официализиране от ЦИК. 



Съвместно с ЦИК, на 20 октомври, ОС участва в разширено заседание, с 
участие на зам.-премиера Томислав Дончев в качеството му на ръководител на 
работната група на МС за подготовка и осигуряване на изборите и 
представители на 7 министерства и ГРАО. В периода между двата тура на 
местните избори ОС излезе с декларация в подкрепа на ЦИК в момент когато 
основни медии и групи в обществото активно атакуваха комисията  за 
неприсъщи на мандата на комисията отговорности и подриваха доверието не 
толкова в институцията, колкото в изборите като цяло.

След изборите, по инициатива на ОС, ЦИК покани всички регистрирани 
организации за наблюдатели да изготвят отчет, анализ или препоръки по целия 
изборен цикъл за осигуряване на по-широка представителност на препоръките. 
Само една НПО, измежду големия брой регистрирани наблюдатели, откликна 
на поканата. 

На 19 ноември на разширено заседание с ЦИК и Томислав Дончев бяха 
представени първите анализи и препоръки, в очакване на допълнителна 
информация, най-вече от съдебните решения. Беше решено съвместна 
работна група на ЦИК и ОС да работи по съдебните решения и предложи на 
ЦИК методика за анализ на причините за високия процент невалидни гласове 
за общинските съветници. До края на активния период през декември, около 50 
Общиннски избирателни комисии бяха предоставили съдебните решения, като 
не всички имат отношение към невалидните гласове. Планираната дейност се 
прехвърля за 2016.

На 10 и 11 декември ЦИК финансира предложени от ОС представители 
за участие в IV конференция на БАИС. Участието осигури представяне на 
предложенията на ОС и дискусията по тях в широк форум. Предвижда се 
покана към участниците в конференцията за обсъждане и изработване на по-
комплексни предложения за дебат в обществото по важни теми по подготовката 
и провеждането на изборите.
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