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В изпълнение на проекта се създаде научна база данни за изборите в България. Тя дава 
възможност за всеки български и чуждестранен анализатор да придобива и използва 

научно знание за българските избори и да анализира демократичния процес в страната. 
Произведената система от индикатори за наблюдение на електоралните процеси създава 

методика за изследване на политическите избори в България, която може да се прилага за 
изследване на всеки вид избори, както и във времето – за изследване на всеки следващи 

избори. Методиката създава възможност за изследване на електорални трендове, за 
систематизирана информация за българските избори, както и за сравнителни 

изследвания. Новите знания, генерирани в рамките на проекта ще залегнат в учебния 
процес и ще повишат нивото на подготовка на специалистите по политически науки, 

които подготвя катедра „Политология“.  

ПРОЕКТЪТ СТАРТИРА С КАБИНЕТНО ПРОУЧВАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА СИСТЕМА ОТ 

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС. 

ВПОСЛЕДСТВИЕ АНАЛИТИЧНАТА СИСТЕМА БЕШЕ И АПРОБИРАНА. УСПОРЕДНО С 

ТОВА БЕШЕ ИЗВЪРШЕН И КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА ЕЛЕКТОРАЛНАТА ДИНАМИКА В 

БЪЛГАРИЯ 2013 – 2016 Г. НА БАЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ МАСИВИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ 

ЦИК. ЕМПИРИЧНОТО ПРОУЧВАНЕ НА СЪЩНОСТТА И МАЩАБА НА КОНТРОЛИРАНИЯ 

ВОТ В БЪЛГАРИЯ СЪЩО ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО. ИЗГОТВЕНИ СА СЕДЕМ АНАЛИТИЧНИ 

ДОКЛАДА ЗА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ НА СЕДЕМ ОСНОВНИ КАНДИДАТА ЗА 

ПРЕЗИДЕНТ, КАКТО И ЦЯЛОСТЕН АНАЛИЗ НА КАМПАНИЯТА. 
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Димитров, Димитър „Референдумът – защо го пропуснахме“ V-тата годишна конференция на Българската асоциация за 

избирателни системи (1-2 Декември 2016 г.) Текстът ще бъде публикуван в сборника с доклади от конференцията през м. 

март 2017 година. 
Предизборна кампания, електорална динамика и постелекторални ефекти на Президентски избори 2016, Университетско 
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Два текста по въпросите от референдума публикувани под рубриката „Затъмнения референдум” на страницата на Форум 
гражданско участие -  http://zareferendum.bg/ 

Участия в множество публични дебати с български и международни експерти, две кръгли маси на Българската 

политологическа асоциация, студентските клубове на спец. „Политология“ и „Публична администрация“.  
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