
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л

№ 49

На 17 януари 2017 г. се проведе заседание на Обществения 

съвет към ЦИК при следния

Д н е в е н   р е д:

1. Актуализиране на състава на ОС (приложение 1).

2. Отчет за дейността на ОС през 2016.

3. Методика  за  анализ  на  недействителните  гласове  от 

минали избори.

4. Отчет на ОС за наблюдението на изборите ПВП и НР.

5. Приоритет за дейност на ОС във връзка с избори 2017.

На заседанието присъстваха:  Румяна Дечева  – председател, 

Надежда  Гологанова  –  заместник-председател,  Дончо  Пачиков  – 

заместник-председател  и  Велко  Милоев,  както  и  с  предоставен 

документ преди заседанието – Стефан Манов.

В заседанието взеха участие Цветозар Томов, член на ЦИК.

Заседанието бе открито в 15,00 ч.  и  ръководено от Румяна 

Дечева, без стенограф, водещ протокола – Елена Цицелкова. Беше 

закрито в 17,30 ч. 

*      *      *

1. Актуализиране на състава на ОС (приложение 1)

От  септември  2016  има  заявени  промени,  сведени  до 

знанието на ЦИК, които не са отразени на страницата на сайта на 
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ЦИК.  Получена  е  информация  и  от  ИРПС  за  промяна  на  техния 

представител с Ива Лазарова.

Изразено е желание от активните организации подредбата на 

организациите в състава  на ОС да постави неактивните в края на 

списъка.

Всички  промени  са  отразени  в  един  документ. 

(Приложение 1)

2. Отчет за дейността на ОС през 2016.

Предварително изпратен отчет беше приет с малки корекции. 

(Приложение 2)

3. Методика  за  анализ  на  недействителните  гласове  от 

минали избори

Бяха  разгледани  два  документа,  въпроси  за  изясняване  на 

методиката за анализ на недействителните гласове от минали избори 

(подготвен  от  Велко  Милоев,  Приложение  3)  и  Предложение  за 

методика  за  анализ  на  недействителните  гласове  от  избори  ПВП 

2011 (Приложение 4).

Бяха  обсъдени  два  варианта  –  работа  по  представителна 

извадка  (Милоев)  и  по  извадка  от  секциите  с  най-висок  процент 

недействителни  гласове  (Манов)  и  бяха  изказани  следните 

съображения:

 Съвместна  работна  група  може  бързо  да  предложи 

методика на ЦИК,

 Заседанието може да се организира много бързо поради 

добрата готовност на всички,

 В  зависимост  от  датата  на  предстоящите  избори, 

съвместната работа група може да предложи различни решения,

 За заседанието на съвместната  група ОС ще предложи 

комбинация  от  двата  подхода  –  с  представителна  извадка  и  по 

извадка от секциите с най-висок процент недействителни гласове.
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На  г-н  Цветозар  Томов  бяха  изпратени  за  информация  по 

електронна поща двата документа.   

4. Отчет на ОС за наблюдението на изборите ПВП и НР

Основният  отчет  на  ОС  за  дейността  на  съвета  и  на 

организациите е съвместният анализ от наблюдението на изборите и 

референдума.

Документът е в близък до окончателен вариант, споделен за 

работа онлайн.

Завършването  на  този  анализ  и  навременното  му 

предоставяне на ЦИК може да е от полза и затова, завършването на 

анализа става приоритет за организациите.

5. Приоритет за дейност на ОС във връзка с избори 2017

ОС  изчаква  решение  на  ЦИК  за  машинното  гласуване  и 

броене,

Организациите се поканват на заседанието на 24 януари да 

предложат:

 Приоритет за наблюдение на изборите,

 Начин  на  координиране  на  дейността  между 

организациите-членки

Беше решено следващото заседание да е на 24 януари в 15 ч. 

с дневен ред:

1. Методика  за  анализ  на  недействителните  гласове  от 

минали избори

2. Отчет на ОС за наблюдението на изборите ПВП и НР

3. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Румяна Дечева
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Протоколчик:

Елена Цицелкова


