
ИЗБОРИ ЗА ПАЛЕСТИНСКИ ЗАКОНОДАТЕЛЕН СЪВЕТ 
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В ПАЛЕСТИНА 

 
25 ЯНУАРИ 2006г. 

 
 
Георги Милков участва за пореден път като международен наблюдател в голяма международна делегация, 

от 21 до 27 януари 2006г. 
 

Заради сериозния опит в наблюдението 
на избори Георги Милков бе единствения 
поканен от България като член на 
международната мисия за наблюдение. Той 
наблюдава изборите в Ивицата Газа заедно 
с още девет наблюдатели от САЩ, Франция, 
Южноафриканската Република, Сърбия, 
Хърватска, Турция, Великобритания, 
Украйна. 

Националният демократичен институт за 
международни връзки на САЩ и Картър Център 
организираха международна мисия за 
наблюдение на Изборите за Палестински 
законодателен съвет на 25 януари 2006г. 85-
членната делегация бе водена от бившия 
президент на САЩ Джими Картър, бившия 
министър-председател на Швеция Карл Билд, 
бившия министър на външните работи и член на 
Испанския парламент Ана Палацио, бившия 
президент на Албания Реджеп Майдани. 

Делегацията включва настоящи парламентаристи/избрани представители, експерти по избирателни 
кампании и човешки права, регионални специалисти, политически и граждански лидери от 22 държави на 
Северна Америка, Близкия изток, Европа, Африка и Азия. 

Целта на международната делегация бе да изрази интереса и подкрепата на международната общност за 
усилията на палестинския народ за развитие на димократичен избирателен процес, както и да предложи 
безпристрастен и стриктен доклад за провеждането на изборите. Те се проведоха в края на една необичайна 
година на политическо развитие, която включва избори за президент, мести органи на самоуправление, 
парламент на Палестина. 

Тази делегация е част от интензивна двегодишна програма на НДИ, която започна през септември 2004г. с 
наблюдението на електоралните процеси в региона. Програмата включваше разпределението на дългосрочни 
наблюдатели в Йерусалим, Западния бряг и Ивицата Газа за изготвянето на предварителна оценка съвместно 
с Картър Център. Предварителният доклад от 6 януари 2006г. може да бъде намерен на страницата на НДИ: 
www.ndi.org.  

В изборния ден международните наблюдатели посетиха 300 избирателни центъра в 14 избирателни 
района. В Палестинската автономия са създадени 16 района за гласуване, като 5 от тях са в Ивицата Газа. 

Международната делегация за изборите в Палестина ръководи своето наблюдение безпристрастно и 
професионално в съотвествие с Декларацията за принципите на международното наблюдение на избири, 
която бе приета от Организацията на обединените нации през месец октомври 2005г. като приложимо право.  

НДИ и Картър Център работиха в близко сътрудничество по всички аспекти на наблюдението с 
Европейския съюз, Европейския парламент, Канадската делегация за наблюдение на изборите. Централната 
избирателна комисия на Палестина регистрира 850 международни наблюдатели за изборите на 25 януари 
2006г. Европейският съюз имаше най-голямата група с 32 дългосрочни наблюдатели и 172 наблюдатели в 
изборния ден. Останалите делегации бяха от Европейския парламент, Канада, Египет, други арабски и 
африкански държави. 

Новости в избирателното право за Изборите на 25 януари 2006г. 
През месец юни 2005г. Палестинският парламент одобри изменения в избирателния закон, представени от 

Президента Абас. Измененията включват 
- Броя на местата се увеличава от 88 на 132. 
- Половината от местата в Парламента ще бъдат заети от представители, избрани по пропорционална 

система чрез национално-представени листи. 
- Половината от местата ще бъдат разпределени по досегашната система на конституенси – кандидатите 

участват индивидуално и ако има 6 мандата в избирателния район, избирателите трябва да посочат 
поне 6 кандадата в своята бюлетина. 

- Гражданският регистър е премахнат за използване на изборите като потенциален ресурс за 
потвърждаване неспособността на избирателите да гласуват. 

- 20% квота има за жени-кандидати от националната пропорционална листа на представителите. 
- Минималната възраст на кандидатите за парламентаристи е 28 години. 
 
Програмата за наблюдение на изборите в Палестина се организира от НДИ в партньорство с Картър 

Център и се финансира чред дарение от Американската агенция за международно развитие/ААМР. НДИ и 

http://www.ndi.org/


Картър Център са наблюдавали до момента индивидуално избори в над 45 страни от целия свят, и двете 
организации са работили в сътрудничество по няколко важни програми за наблюдение на избори, включващи 
първите парламентарни избори през 1996 и Изборите за президент през 2005г. в Палестина. 


