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Разширен обхват на мониторинга и наблюдение на предизборните
кампании на:

� кандидатите за президент и вицепрезидент на Република България;
� кандидатите за общински съветници и кметове от избрани общини от 

всички райони на страната (27 общини, равномерно разпределени  на 
територията на страната).територията на страната).

Актуализирана методология за наблюдение на финансирането на 
предизборните кампании, обхващаща:

� кандидатите на политическите партии, коалиции и инициативни 
комитети;

� медиите;
� държавните и общинските институции, които имат правомощия, 

свързани с подготовката и провеждането на избирателния процес.  



Договорът за почтеност при финансиране и провеждане на
предизборните кампании в Република България – основен
инструмент за провеждане на наблюдението и оценка на компонент
“прозрачност на кампаниите на кандидатите”. Договорът определя:

� ред за извършване на проверки от страна на представителите на 
неправителствените организации; неправителствените организации; 

� характер и обем на финансовата документация, която подлежи на 
проверка; 

� ангажимент на гражданските организации да предоставят 
информация и консултации относно утвърдени стандарти за 
прозрачност при финансиране на политическата дейност;

� ангажимент  на гражданските организации да спазват правилата за 
политическа безпристрастност и почтеност при осъществяване на 
наблюдението.



На 19 септември 2011 година Асоциация „Прозрачност без граници” предложи на 
всички 18 кандидати за президент и вицепрезидент да се присъединят към 
Договора за почтеност. От тях писмена подкрепа за инициативата и възможност 
за преглед на документация предоставиха 5 кандидат-кандидат президентски 
екипа:

� Меглена Кунева и Любомир Христов, издигнати от инициативен комитет;

� Росен Плевнелиев и Маргарита Попова, издигнати от партия „ГЕРБ”;

� Румен Христов и Емануил Йорданов,  издигнати от коалиция „Съюз на десните 
сили”;

� Атанас Семов и Поля Станчева,  издигнати от партия „Ред законност и 
справедливост”;

� Красимир Каракачанов и Даниела Симидчиева-Димитрова,  издигнати от 
партия „ВМРО – Българско национално движение”.



В резултат от извършеното наблюдение е констатирано следното:

� Договорът е подписан от 85 предизборни щаба, издигнали кандидати за кмет и от 88 
предизборни щаба, издигнали кандидати за общински съветници;

� Реален достъп до финансовата документация е осигурен от 46 от кандидатите за 
кметове и от 47 от кандидатите за общински съветници. Най-честата изтъквана 
причина за неспазване на договореностите е, че финансирането се извършва от причина за неспазване на договореностите е, че финансирането се извършва от 
централните щабове и те са тези, които предоставят информация на Сметната палата;

� Най-често, кандидатите, отказвали да подпишат споразумението или не отговарят на 
запитванията от страна на представителите на монитиращата организация, или след 
първоначално заявено желание за сътрудничество отказват последващи контакти;

� Изискването за деклариране на разходите на новоизбраните кметове и общински 
съветници се изпълнява. В много общини именно местните монитиращи екипи са 
информирали общинските съвети за това ново изискване на закона.



Нивото на отчетност относно финансирането на предизборните
кампании на кандидатите за местно управление се повишава.
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� В периода септември – октомври 2011 година бе извършено наблюдение на 163
местни и регионални медии. Основни констатации и обобщения:

� изискването за осигуряване на публичност на информацията относно условията и цените
за отразяване на предизборните изяви на кандидатите (чл. 148) не се спазва стриктно от
медиите: 49,7% изобщо не са я отразили на своите интернет страни в установения от закона
срок, а 44,2% са спазили точно изискването;

� в редица случаи на интернет страниците е открита неясна, обща или неактуална
информация относно условията и цените за медийно отразяване.

от интернет страниците на медиите не е видно дали кандидатите са спазили изискването за� от интернет страниците на медиите не е видно дали кандидатите са спазили изискването за
извършено предварително заплащане (такава информация е открита само в Ямбол, Враца,
Плевен). Това, не позволява да бъде направена оценка за ефекта от новата законова
разпоредба.

� Задължението за публикуване на информация за условията в интернет сайта и задължение
за предоставяне на информация на Сметната палата и Общинската избирателна комисия
(чл. 138) не са известни на голяма част от местните и регионалните медии в наблюдаваните
общини. В тази връзка следва да се подчертае ролята на монитиращите екипи на
Асоциация „Прозрачност без граници” и на партньорските организации, които са
информирали медиите за новото изискване на закона.



Спазване на изискването на публикуване на информация за условията и 
цените на медиите (в съответствие с чл. 138 от Изборния кодекс)



Асоциация „Прозрачност без граници“ осъществи наблюдението над 
работата на Общинските избирателни комисии и Общинската 
администрация в четири основни аспекта:

� съдействие на граждански организации (предоставяне на информация за 
официален контакт с предизборните щабове на регистрираните кандидати): официален контакт с предизборните щабове на регистрираните кандидати): 
установено бе,  че ОИК не разполага официално с такава информация поради 
зададения формат за необходима информация при регистрирането на 
кандидатите. Форматът съдържа изискване за предоставяне на информация за 
официален адрес на централния офис на партията и личен адрес на 
кандидатите, но не задължава ОИК да изисква информация за контакт с 
предизборните щабове на местно ниво. 

� осъществяване на контрол при нарушение на правилата на предизборната
кампания в предизборния период: от 27 ОИК само 5 са разглеждали подобни
казуси и, съответно, са предоставили информация на наблюдаващите екипи и
на медиите (ОИК – Габрово, Дупница, Ловеч, Шумен и Русе).



� осигуряване на публичност на регистъра за издадените удостоверения за
гласуване на друго място: след извършена проверка от страна на монитиращите
екипи се установи, че в установения от закона срок има създадени регистри в 16
от наблюдаваните общини, в 9 общини не са създадени поради липса на
удостоверения за гласуване на друго място. Следва да се отбележи, че в други 2
общини местната администрация е била информирана за това изискване на
закона от представителите на местните монитиращи екипи и впоследствие езакона от представителите на местните монитиращи екипи и впоследствие е
предприела действия по създаването на този регистър.

� осигуряване на достъп до информация и възможност за наблюдение на
работата на изборната администрация в изборния ден: Изборният кодекс
възпроизвежда установен дефицит и в предишните изборни закони – не
регламентира възможност наблюдателите да присъстват на заседанията на
общинските (районните) избирателни комисии. Това е дало основание на
някои избирателни комисии (Пазарджик, Разград, Монтана) да откажат
съдействие на наблюдателите при изпълнение на тяхната задача.



Съгласно чл. 149 от Изборния кодекс общинските избирателни 
комисии имат правомощията да налагат санкции за извършени 
нарушения на правилата на предизборната кампания.

В тази връзка бе установено, че от 27 общински избирателни 
комисии само 5 са разглеждали подобни казуси и, съответно, са комисии само 5 са разглеждали подобни казуси и, съответно, са 
предоставили информация на наблюдаващите екипи и на 
медиите (ОИК – Габрово, Дупница, Ловеч, Шумен и Русе).



� Относно издаването на удостоверения за гласуване на друго 
място през 2009 г., в Изборния кодекс от 2011 г., тази 
възможност бе ограничена до минимум. В допълнение към това 
бе въведено изискване за осигуряване на публичност на тази 
информация – съгласно чл. 49, ал.7 „Общинската 
администрация води публичен регистър за издадените 
удостоверения за гласуване на друго място”.удостоверения за гласуване на друго място”.

� В установения от закона срок има създадени регистри в 16 от 
наблюдаваните общини, в 9 общини – не, поради липса на 
удостоверения за гласуване на друго място. В други 2 общини 
местната администрация е била информирана за това 
изискване от представителите на местните монитиращи екипи 
и след това е предприела действия по създаването на такъв  
регистър.
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� За съществени групи от избирателите водещ мотив за 
негативната оценка на целия изборен процес представляват 
действията на изборната администрация:

� повече от една шеста (18,3 %) от анкетираните са посочили 
като проблем некомпетентните действия на секционните като проблем некомпетентните действия на секционните 
избирателни комисии;

� 11,4 % са оценили негативно работата на общинските 
избирателни комисии;

� 11,4% са посочили като проблем некомпетентните 
действия на ЦИК.



� Цялостната оценка за качеството на проведените избори остава по-
скоро негативна.

� На въпроса за отговорността за качеството на изборния процес 
25,1 % от анкетираните са посочили, че не могат да преценят, а 
според 8,3 % от гражданите няма опорочаване на изборите.

� Всички останали анкетирани са се обединили около � Всички останали анкетирани са се обединили около 
разбирането, че са налице сериозни проблеми, които 
поставят под съмнение честността и демократичността на 
изборния процес.

� Най-често посочвана е отговорността на политическите партии, 
които се интересуват основно от резултата, но не и от 
честността на изборите – това мнение споделят 36,5 % от 
анкетираните граждани.



� Преобладаващата част от анкетираните (62,5%) се затрудняват да 
определят конкретни форми на опорочаване на изборите.

◦ 9,5% от гражданите са посочили, че те или техни близки са били 
свидетели на случаи, при които е било предлагано регистриране 
като застъпници на определена партия срещу гласуване за нея.
◦ 4,0 % от изследваните лица заявяват, че им е била предложена 

материална облага срещу гласуване в полза на определена материална облага срещу гласуване в полза на определена 
политическа партия. повече са избирателите, които имат 
информация, че такава облага е предложена на техен познат – 8,3%.

◦ заплахата за загуба на работата е била използвана срещу близки 
или познати на 6,7 % от анкетираните лица.

◦ срещу заплащане е предлагано на 4,0 % от отговорилите на този 
въпрос да станат членове на определена партия, а 0,7 % от лицата са 
посочили, че те самите са гласували заради страх от загуба на 
работното място.



� В съответствие с установената методология на Асоциация 
„Прозрачност без граници”, прозрачността при финансирането 
на предизборните кампании у нас се определя на базата на 
определено съотношение между три компонента:

(1) общественото възприятие за нивото на прозрачност при � (1) общественото възприятие за нивото на прозрачност при 
финансирането на кампаниите,

� (2) отчетност на кандидатите и

� (3) публичност на информацията относно финансирането на 
кампаниите (предоставен достъп до финансовата 
документация).



� Обществени възприятия за нивото на прозрачност 

� 1,77

� Отчетност при финансиране на предизборните кампании

10,00� 10,00

� Публичност при финансиране на предизборните кампании 

� 2,77



� Общата стойност на Индекса за прозрачност при 
финансирането на предизборните кампании на кандидатите за 
президент и вицепрезидент на Република България се формира 
на основата на описаните три основни компонента.

Стойността на Индекса през 2011 година е 4,85.



� Обществени възприятия за нивото на прозрачност

� 1,39

� Отчетност при финансиране на предизборните кампании

� 9,45

� Публичност при финансиране на предизборните кампании

� 1,35



� Обща стойност на Индекса за прозрачност при финансирането на 
предизборната кампания на кандидатите за общински съветници и 
кметове през 2011 година

� Общата стойност на Индекса през 2011 година 
ее

� 4,19.



� Обществени нагласи относно отразяването на предизборната 
кампания

� 5,00

� Публичност на информацията относно условията за отразяване на 
предизборната кампанияпредизборната кампания

� 3,50

� Равнопоставен достъп на кандидатите

� 1,50



� Общата стойност на Индекса за прозрачност на медиите при 
отразяване на предизборната кампания за избор на президент и 
вицепрезидент на Републиката

3,33.



� Обществени нагласи относно отразяването на предизборната 
кампания

� 3,96

� Публичност на информацията относно условията за отразяване на 
предизборната кампанияпредизборната кампания

� 2,00

� Равнопоставен достъп на кандидатите

� 2,93
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� Общата стойност на Индекса за прозрачност на 
медиите при отразяване на

� предизборните кампании за избор на местни 
органи на управление е

� 2,96.



� Ако обобщим двата индекса в опит да представим цялостната 
картина на участието на медиите в предизборната кампания за 
президентските и местните избори в България през 2011 година.

� Стойността на съвкупния Индекс за прозрачност на медиите при 
отразяване на предизборните кампании еотразяване на предизборните кампании е

3,15.



� Прозрачност

� 1,75

� Ефективност

2,50� 2,50

� Институционален капацитет

� 3,75



� На основата на посочените стойности на трите 
основни компонента, общата стойност на Индекса за 
прозрачност, ефективност и капацитет на 
институциите, ангажирани с организирането и 
провеждането на изборния процес е:

� 2,67



� 1. Запълване на дефицита в изборното законодателство, което на този 
етап не позволява ефективно санкциониране на участниците в 
предизборната надпревара за нарушаване на правилата за 
финансиране на предизборната кампания преди официалната 
регистрация на кандидатите и официалния старт на кампанията. В 
Изборния кодекс е въведена разпоредба, която дава правомощия на 
ЦИК, РИК и ОИК да санкционират участниците за нарушение на тези 
правилата в рамките на предизборната кампания, но не и преди 
официалния старт на кампаниятаофициалния старт на кампанията

� 2. С оглед на продължаваща тенденция за ниска отчетност на 
инициативните комитети и коалиции, издигнали кандидати за местни 
избори, е необходимо прилагането на ефективни санкции спрямо тях 
за нарушение на изискванията на чл. 159 (представяне на отчет за 
финансирането на предизборната кампания пред Сметната палата в 
30-дневен срок след датата на приключване на изборите). Необходимо 
е повишаване на капацитета за санкции спрямо партии, коалиции и 
инициативни комитети, които не са представили своите отчети.



� 3. С оглед на все по-разширяващата се практика за „изнасяне на 
дейности от кампанията” преди официалния старт на кампанията е 
необходимо определяне на механизъм за контрол върху провеждането 
на агитационна дейност преди началото на предизборната кампания, 
както и регламентиране на възможност за санкциониране на 
участниците от съответната избирателна комисия (ЦИК, РИК или 
ОИК).

� 4. С оглед спазването на фундаменталните демократични принципи за 
политически плурализъм, равнопоставеност на кандидатите и политически плурализъм, равнопоставеност на кандидатите и 
осигуряване на възможност за информиран избор на избирателите е 
необходимо осигуряване на достъп до обществените национални 
медии, в това число безплатно участие в политически дискусии, 
представяне на предизборните платформи, отразяване на основни 
акценти от предизборните кампании на кандидатите. Необходимо е 
въвеждането на по-ясно разграничение между редакционната 
политика на медиите и платените изяви на участниците. Не на 
последно място в тази насока следва да се реализира и отделно 
формулираното предложение за въвеждане на публичен регистър на 
собствениците на медиите.


