
За недействителните гласове 
- от Ивановци до Губислав

Местни избори, 2019



Разпределение на гласовете от двата тура на

местни избори 2019 г.



Недействителните гласове за общински

съветници

466 077

15.1%



Кога гласът е недействителен?

Когато:

➢ бюлетината не е по установения образец;

➢ на гърба на бюлетината няма два броя печати на СИК;

➢ в бюлетината има вписани букви, цифри и др. знаци;

➢ вотът е отбелязан със знак различен от ✕ или ✓ или с цвят различен от 

син;

➢ липсва отбелязан вот - бюлетината е празна;

➢ в бюлетината има отбелязано повече от едно квадратче за политически 

субект (партия/коалиция/независим или “Не подкрепям никого”);

➢ в бюлетината за общински съветници са отбелязани предпочитания 

(преференции) със знак, различен от "Х" или "V", и с химикал, който не 

пише със син цвят;

➢ в бюлетината е отбелязана само преференция.



Дял на недействителните гласове по

вид избори - 2009 г. - 2019 г.



Кандидатски листи Местни избори 2019 и 

Евроизбори 2019 в община Димово



Топ 10 на общините с най-голям дял

недействителни гласове за общински съветници



Oбщини с дял на

недействителните гласове над средния за

страната

208



Топ 10 на населените места с най-голям дял

недействителни гласове



Секциите с най-голям дял недействителни

гласове



Какво се случи с гласовете в подвижните секции?

➢ 293 подвижни секциислед подадени заявления от избиратели с трайни увреждания;

➢ Минимум 1 465 членове на СИК в тези секции;

➢ Подадени общо 9 641 гласа;

➢ Недействителни 1 517 гласа или 15.7 %

Петте секции с най-висок дял на недействителни гласове са:



Хондурас

15.33 %

Парламентарни 
избори 2017 г.



Хипотези за недействителните гласове

Информираност на избирателите за дизайна на бюлетината и начина на 

гласуване

➢ Незаинтересованост на избирателите;

➢ Неефективна информационна кампания от страна на Централната избирателна 

комисия;

➢ Липса на ангажираност от страна на политическите участници.



Хипотези за недействителните гласове

Недостатъчна подготвеност на изборната администрация и 

организационни проблеми

➢ Пропуски при обученията на секционните избирателни комисии;

➢ Неспазване на процедури и указания от страна на секционните избирателни комисии;

➢ Слаба комуникация между Централна избирателна комисия и 

изборната администрация по места;

➢ Проблеми с изборните книжа и материали.



Кой чете "упътването"?



Кой чете "упътването"?



Кой чете "упътването"?



И малко благодарности



Данни за преференциите - местни избори 

2019

1 363 183 са действителните 

бюлетини, в които е посочена 
преференция



Препоръки за подобряване на изборния процес

➢ Анализ на причините за безпрецедентно високия процент недействителни гласове

➢ Промяна в модела на обучаване на представителите на ОИК и СИК;

➢ Ангажираност на партийните централи по отношение на подготовката на членовете от

квотите им в ОИК и СИК;

➢ Промяна и опростяване на протоколите на СИК и улесняване на работата на

комисиите;

➢ Подобряване на информационната кампания за правата на избирателите и

начина за гласуване и ангажираност на партиите по отношение информираността на

избирателите



Благодарим за вниманието!


