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Най-мащабната и комплексна инициатива за наблюдение на 
изборния процес, осъществена в три основни насоки:

Мониторинг на Мониторинг на 

избирателния процес финансирането на 

предизборните кампании

Наблюдение на Експерименталната преброителна комисия 
(предложение на Асоциация „Прозрачност без граници” за въвеждане на нов 

подход за отчитане на резултатите от гласуването) 

Наблюдение на 

МЕСТНИ  ИЗБОРИ         ПРЕЗИДЕНТСКИ  ИЗБОРИ



� Наблюдение на изборния процес в 39 общини, от всички 
региони на страната

� Наблюдение на финансирането на предизборните 
кампании в 27 общини*

615 наблюдатели 

на изборния процес

местни монитиращи

екипи ОБЩИНИ, В КОИТО Е 

ИЗВЪРШЕНО 

НАБЛЮДЕНИЕТО: 

Бургас, Варна, Велико 

държавни институции институции на 

местната власт

АСОЦИАЦИЯ 

„ПРОЗРАЧНОСТ   

БЕЗ ГРАНИЦИ” 

Бургас, Варна, Велико 

Търново, Велинград, 

Видин, Враца, Габрово, 

Добрич, Дупница, 

Кърджали, Кюстендил, 

Ловеч, Монтана, 

Пазарджик, Перник, 

Плевен, Пловдив, 

Разград, Русе, Силистра, 

Сливен, Смолян, София, 

Стара Загора, Търговище, 

Хасково, Шумен, Ямбол.



Изборната администрация – 20 години след началото на 
демократичните промени:

� политически назначени лица и задълбочаващи се дефицити в 
работата;

� неефективна и закъсняла информационна кампания, която 
предостави оскъдна информация относно новите правила за 
гласуване и свързаните с тях процедури;

� слаб административен капацитет на изборната администрация, � слаб административен капацитет на изборната администрация, 
недостатъчна подготовка на ОИК и СИК;

� спорни решения за регистрация на кандидатите.

Бариери пред участието на кандидатите:

� изискването за 7000 подписа в подкрепа на кандидат: ограничение и 
предпоставка за злоупотреби с лични данни на граждани;

� относително висок праг на депозитите за участие в изборите; 

� правила за участие в медиите, които на практика игнорират възможността 
за незаплатено участие в телевизионни и радио предавания от всякакъв 
формат и във всички медии, в това число и в обществените радио и 
телевизия.



Нови правила за медиите, целящи да повишат прозрачността и 
отчетността в предизборния процес:  

� задължения за медиите за деклариране на условията и тарифите за 
отразяване на предизборните  кампании на кандидатите; 

� изисквания за деклариране пред общинските съвети на средствата от 
кампаниите на избраните кметове и общински съветници; 

� правила за деклариране пред Сметната палата на приходите в рамките на 
предизборната кампания. предизборната кампания. 

Единен регистър по Изборния кодекс 

� Сметната палата създаде  функциониращ регистър за финансирането на 
предизборните кампании, осигуряващ възможност за достъп до 
декларираната от кандидатите информация, както и редица функционални 
възможности за аналитично търсене на данни.

� Поради стремежа на партиите, коалициите и инициативните комитети да 
отлагат максимално срока за предоставяне на информация, като и поради 
ограничения обхват на официално получените и декларирани дарения, 
мярката не доведе до очаквания резултат.



4,63%

18,75%

ОБОБЩЕНИ ДАННИ 
ИЗБОРИ 2011

1/ Организационни 

нарушения 50,75%

2/ Незаконна реклама 

и агитация 25,86%

3/ Купуване на 

гласове 4,63%

4/ Контролиран вот 18,75

50,75%

25,86%

4,63%



ОРГАНИЗАЦИОННИ НАРУШЕНИЯОРГАНИЗАЦИОННИ НАРУШЕНИЯ

Основни форми:

� проблеми с коректността на избирателните списъци; вписване
или отказ за вписване на избиратели в избирателните списъци;
забранителни списъци;

� нарушаване на правилата за регистрация и участие на
застъпници или наблюдатели в изборния ден;

� нарушаване на реда за съхранение и използване на изборните� нарушаване на реда за съхранение и използване на изборните
книжа или печатите на избирателните комисии;

� проблеми с валидността на бюлетините; пропуски при
поставянето на печати; прозрачни бюлетини;

� неуредици и нарушаване на реда в избирателните секции;

� проблеми при изготвянето и предаването на протоколите от
проведените избори;

� отказ за представяне на копие от секционни протоколи на
упълномощени застъпници или наблюдатели.



НЕЗАКОННА РЕКЛАМА И АГИТАЦИЯНЕЗАКОННА РЕКЛАМА И АГИТАЦИЯ

Основни форми:

� поставяне или разпространение на агитационни материали в
близост до избирателните секции;

� използване на автомобили с поставени на тях агитационни
материали;

� агитация от застъпници или други представители на
политическите сили;

� агитация в и пред изборните помещения от кандидати за кметове
или общински съветници;

� агитация в местни радио- или телевизионни канали;

� агитация в домовете на избирателите;

� агитация на чужд език.



КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕКУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ

Основни форми:

� раздаване на парични суми, за да бъде упражнен вот в полза
на определен кандидат;

� раздаване на храна или други продукти срещу гласуване;� раздаване на храна или други продукти срещу гласуване;

� раздаване на допълнителни премии на работници или
служители;

� оповестяване на тарифи за гласуване.



КОНТРОЛИРАН ВОТКОНТРОЛИРАН ВОТ

Основни форми:

� присъствие на застъпници и лица без обозначителни баджове пред
избирателните секции, наблюдаващи поведението на избирателите;

� групово гласуване или превозване на лица без връзка помежду им;

� заплахи с уволнение и други финансови санкции;

� заплахи за физическа саморазправа с опоненти или избиратели;

раздаване на бюлетини в близост до избирателните секции;� раздаване на бюлетини в близост до избирателните секции;

� изнасяне на бюлетини от избирателните секции;

� присъствие на автомобили с различна от местната регистрация;

� събиране на лични карти на избиратели;

� събиране на информация за вече упражнен вот;

� оповестяване на лични данни на избиратели;

� нарушаване тайната на вота;

� съставяне или използване на списъци с данни на избиратели.
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ТИПОЛОГИЯ НА НАРУШЕНИЯТА

(сравнителни данни от наблюдението 

на двата тура)

1 ТУР 2 ТУР

1/ Организационни 

нарушения 52,88 47,82

2/ Незаконна 

реклама и агитация 24,86 27,25

3/ Купуване на 

гласове 4,27 5,14

4/ Контролиран вот 18 19,79
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В рамките на втория тур (30 октомври) се констатираха следните 
тенденции:

� Увеличение на дела на нарушенията, свързани с опити за контрол над 
избирателите (от 18% до 19,29%).

� Вторият тур е решителен за крайния изборен резултат: увеличение на дела 
на нарушенията, свързани с незаконна реклама и агитация (от 24,86% до на нарушенията, свързани с незаконна реклама и агитация (от 24,86% до 
27,25%).

� Намаление на организационните нарушения (от 52,88% до 47,82%). 
Основни причини: натрупан негативен опит на администрацията, 
намаляване на видовете от бюлетини за втория тур (общинските съветници 
се избират само на първи тур, в много общини и кметства са избрани 
кметове на общини и кметове на кметства още на 23 октомври). 

� Увеличение на нарушенията, свързани с купуване на гласове – от 4,27%  
(на първия тур) до 5,14% (на втория тур).



� Общият брой на нарушенията на изборния процес през 2009 година е 634. Данните са 
получени от мониторинг на изборите за представители на България в Европейския 
парламент и на изборите за народни представители, осъществен от мрежа от 418 
наблюдатели. 

� Общият брой на нарушенията през 2011 година е 928. Обхватът на наблюдение е 
значително по-голям: наблюдавани са 39 общини от територията на всички избирателни 
райони от страната, като в този процес са включени по-широк кръг от наблюдатели – 615. 
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� Делът на организационните нарушения остава непроменен (около 50%) – нови 
изразни форми на нарушенията (2009 – изборен туризъм, удостоверения за гласуване на 
друго място,; 2011 – организационен хаос, проблеми със списъци и бюлетини)

� Увеличават се нарушенията, свързани с незаконна реклама и агитация - през 2011 
година към „традиционните форми” като агитация в изборния ден, поставяне на 
агитационни материали в близост до изборните помещения и агитация на чужда език, 
се добавят и нови форми, като например реклама на кандидати, които са собственици 
на таксиметрови компании, нови техники за заобикаляне на изискванията за включване 
на задължителните надписи срещу купуването на гласове. на задължителните надписи срещу купуването на гласове. 

� Откроява се друга тенденция, която, на фона на множеството журналистически 
репортажи през 2011 г., в определена степен се оказа изненадваща – делът на 
констатираните опити за купуване на гласове намалява (от 11,51% през 2009 г. до 
4,63% през 2011 г.). 

� Ефектът на “скачените съдове”:

увеличава се делът на опитите на контролиран вот: 

нарастват „по-меките” форми на въздействие 

върху волята на избирателите 

(от 16,2% през 2009 година до 18,75% през 2011 година) 

Ролята на застъпниците!!!
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Един от основните акценти в пакета за промени в изборното законодателство, 
предложени от Асоциация „Прозрачност без граници“ през 2009 година.

� Преброителните центрове (в Изборния кодекс – Преброителна комисия) е 
универсален подход, който ограничава и обезсмисля разнообразните практики на 
купуване на гласове и контролирано гласоподаване, като:

� премахва възможностите за проследяване на вота на отделния избирател;

� обезсмисля съществуването на посредници, които разпределят финансови � обезсмисля съществуването на посредници, които разпределят финансови 
потоци и получават материални или други блага на основата на постигнати 
определени изборни резултати;

� опростява функциите на  секционните избирателни комисии при организиране 
на гласуването в изборния ден и се свежда до минимум натискът над тях поради 
изискването броенето на бюлетините да се извършва публично, в присъствието на 
медии и наблюдатели, от специално създадена за целта преброителна комисия. 

� има положително въздействие върху дейността на политическите партии и 
коалиции, катo премахва зависимостта им от посредници, „предлагащи услуги 
свързани с купуването на гласове”;

� оказва положително въздействие върху начина, по който се възприема изборния 
процес, а оттам – съдейства за повишаване на доверието в демократичните 
процедури и в демократично избраните институции



� Обхват на мониторинга: наблюдението  на изборите в община Бобошево бе извършено 
от екип от наблюдатели, осъществил мониторинг на целия изборен процес (от началото на 
изборния ден, транспортирането на урните и изборните книжа, преброяването на 
бюлетините и обявяване на резултатите от гласуването), във всичките 11 секционни 
избирателни комисии в общината.

� Общинската избирателна комисия функционираше нормално, като бе създадена добра 
организация на работата й. През целия период на своята работа членовете на ОИК 
реагираха незабавно на възникналите проблеми, като издаваха указания и се обръщаха за реагираха незабавно на възникналите проблеми, като издаваха указания и се обръщаха за 
консултация към ЦИК в случаите, когато има нужда от такава.

� Експерименталната преброителна комисия започна своята работа в 17.30 ч. на 23 
октомври 2011 г., като приключи своята работа в 8 ч. на 24 октомври 2011 г. В рамките на 
втория тур комисията стартира своята работа в 16,30 часа на 30 октомври 2011 г., като 
броенето на бюлетините започна след пристигането им в 21 часа и приключи в 5 часа на 31 
октомври 2011  г.  Констатирана е известна неопитност на членовете на комисията в рамките 
на първия тур. Липса на ясни указания за работата затрудниха работата на първия тур.

� Регионалните структури на МВР в Кюстендил, Дупница и Бобошево оказаха пълно и 
адекватно съдействие на монитиращия екип на Асоциация „Прозрачност без граници“



� Всички избирателни урни, заедно с изборните книжа, бяха
транспортирани от изборните помещения до залата на преброителната
комисия, без да бъде нарушена тяхната цялост и в съответствие с
изискванията на закона.

� Всички наблюдатели, представители на партиите и медиите получиха
възможност за наблюдение на процеса на броене на бюлетините, който
беше извършен в съответствие с указанията на ЦИК.беше извършен в съответствие с указанията на ЦИК.

� В повечето случаи недействителните бюлетини бяха празни бюлетини,
като много по-малко бяха бюлетините с два знака или с грешен знак. В
контекста на дискусията за значителния брой невалидни бюлетини на
изминалите избори, следва да се отбележи, че прякото наблюдение
съдейства за обезсилване на съмненията за манипулации спрямо
изборната администрация.

� Поради по-късното приключване на изборния ден в цялата страна бе
констатирано забавяне на процеса на приемане на изборните книжа –
след 21 часа.



� Констатирано бе забавяне при приемането на изборните книжа от
една от секционните комисии поради неизяснена процедура за
действие в случай на несъответствия между брой на бюлетини,
намерени в избирателната урна, и броя на гласоподавателите,
отбелязани в избирателния списък.

� Приемането и предаването на изборните книжа пред цялата� Приемането и предаването на изборните книжа пред цялата
аудитория от наблюдатели, медии и представители на кандидатите,
направи невъзможно да бъдат извършвани манипулации, в т.ч. и за
коригиране на пропуски поради грешки в работата на комисията. В
резултат на това делът на грешките бе сведен до минимум: от общо
2010 гласували бе констатирана разлика само 1 глас между броя на
поставените подписи в протоколите и броя на бюлетините, намерени
в урните (равняваща се на 0,4% от общия брой бюлетини).

� Силен дисциплиниращ ефект върху работата на секционните комисии
и извеждане на преден план на личната отговорност в изборния
процес.



В резултат на извършеното наблюдение на работата на Експерименталната
преброителна комисия следва да бъде направен извод, че предложеният
модел е работещ и има редица предимства, изразяващи се в:

1. Гарантиране тайната на вота и обезсилване на опитите за оказване на натиск и контрол
върху избирателите, особено в малки населени места и изолирани общности;

2. Прозрачно установяване на резултатите от гласуването, което премахва възможностите
за умишлени манипулации и/или грешки в работата на секционните комисии;

3. Въвеждане на нов ефективен механизъм за контрол върху работата на членовете на
секционните избирателни комисии, като извежда публично на преден план личнатасекционните избирателни комисии, като извежда публично на преден план личната
отговорност на представителите на изборната администрация;

4. Придаване на нов облик на изборния процес и запазване/повишаване доверието в
демократичните процедури за избор и в институциите на представителната
демокрация.

Моделът би могъл да се прилага успешно при избирателни райони с обхват до 15000 – 20000
избирателите, като за целта са необходими:

� по-детайлни и точни правила и процедури за вземане на решения относно
установени неволни технически грешки;

� по-добро организиране на работата на преброителната комисия с ясно
функционално разпределение на ролите на нейните членове.



Общ брой на сигналите, получени на горещата
телефонна линия 0800 11 224 на Асоциация „Прозрачност
без граници“ – 124.



� Макар че новият Изборен кодекс предпоставя наличието на постоянна 
централна изборна администрация, състояща се от квалифицирани 
специалисти, в практическото приложение на новите разпоредби се 
откроиха редица дефицити: 

� недостатъчно развит административен капацитет на изборната администрация на 
всички нива, като по отношение на работата на секционните избирателни комисии в 
някои случаи може да се говори и за липса на административен капацитет;

� ниска степен на прозрачност и публичност в работата на ЦИК и ОИК;ниска степен на прозрачност и публичност в работата на ЦИК и ОИК;

� мудност в процеса на вземане на решения, а в някои случаи и отказ от вземане на 
решения;

� неефективна и закъсняла информационна кампания, която предостави оскъдна 
информация относно новите правила за гласуване и свързаните с тях процедури, по 
които гражданите могат да реализират ефективно своите избирателни права. 

� Взаимодействие с ОИК при осъществения мониторинг: 

� противоречива практика при предоставянето на информация относно официалните 
адреси на предизборните щабове на кандидатите на местно ниво – поради липсата на 
стандарт;

� проблем с осигуряване на достъп на наблюдателите (Пазарджик, Разград, Монтана)

� разглеждане на сигнали (Стара Загора, Дупница)



� Общинска избирателна комисия и Експериментална комисия 
оказаха пълно и адекватно съдействие на монитиращите екипи в 
община Бобошево.

� Прозрачност и ефективност в работата на Сметната палата, 
сътрудничеството с гражданското общество:

� Одитната институция създаде  функциониращ регистър (Единен регистър по � Одитната институция създаде  функциониращ регистър (Единен регистър по 
Изборния кодекс) за финансирането на предизборните кампании, който 
осигурява възможност за достъп до декларираната от кандидатите 
информация, както и редица функционални възможности за аналитично 
търсене на данни.

� След запитване от страна на Асоциация „Прозрачност без граници”, Сметната 
палата предостави информация относно кандидатите в местните избори, които 
не са спазили изискванията за представяне на отчет пред Сметната палата, 
както и информация относно наложените глоби за неизпълнение на тези 
разпоредби. Към настоящият етап такива все още няма, тъй продължава 
проверката за съответствие между декларираните приходи и реално 
извършените разходи по предизборните кампании.



Изборна администрация (ЦИК, ОИК, СИК): 

� недостатъчно развит административен капацитет на изборната 
администрация на всички нива, като по отношение на работата на 
секционните избирателни комисии в някои случаи може да се говори и 
за липса на административен капацитет;

� неефективна и закъсняла информационна кампания, която предостави 
оскъдна информация относно новите правила за гласуване и свързаните 
с тях процедури, по които гражданите могат да реализират ефективно с тях процедури, по които гражданите могат да реализират ефективно 
своите избирателни права;

� мудност в процеса на вземане на решения, а в някои случаи и отказ от 
вземане на решения;

� разнородна практика при осигуряването на достъп на наблюдателите.

Общинска избирателна комисия и Експериментална комисия оказаха 
пълно и адекватно съдействие на монитиращите екипи в община 
Бобошево.



Министерство на вътрешните работи:

� Подписано Споразумение за сътрудничество, въз основа на което: 

� Асоциация „Прозрачност без граници“ предостави сигнали за значими 
нарушения на изборния процес;

� МВР предостави обобщена информация за извършените действия по всички 
сигнали за нарушения на изборния процес, както и конкретна информация 
за техните действия по сигнали, изпратени от Асоциация „Прозрачност без 
граници”;граници”;

� регионалните структури на МВР в Кюстендил, Дупница и Бобошево оказаха 
съдействие на монитиращия екип на Асоциация „Прозрачност без граници“, 
наблюдаващ работата на Експерименталната преброителна комисия в 
община Бобошево.

Прокуратура на Република България:

� Предоставена подробна информация за движението на наказателните 
производства по всички сигнали, свързани с нарушения на изборния 
процес.



� Общ брой на писмата, изпратени до изборната администрация
– 15, от които 8 до ЦИК и 7 до ОИК;

� Общ брой на сигналите, изпратени до МВР – 15;

� Общ брой на проверките, извършени по сигналите, изпратени� Общ брой на проверките, извършени по сигналите, изпратени
от Асоциация „Прозрачност без граници“ – 10;

� Общ брой на образуваните досъдебни производства по сигнали,
подадени от Асоциация „Прозрачност без граници“ – 3.



� Промяна в модела, по който е структурирана и функционира
изборната администрация на всички нива в страната.

� Развитие и укрепване на капацитета на изборната администрация на
всички нива – от ЦИК до СИК.

� Цялостно преосмисляне на подхода в работата на ЦИК в няколко
основни насоки:

� иницииране и провеждане на по-всеобхватни разяснителни кампании,

� разработване и реализиране на по-широки обучителни програми,� разработване и реализиране на по-широки обучителни програми,
предназначени за всички нива на изборната администрация,

� установяването на механизми за взаимодействие с другите институции,
имащи правомощия в изготвянето на избирателните списъци,

� иницииране на кампании за информиране на гражданите относно
извършени и предстоящи актуализации в тях.

� Правилата и процедурите за вземане на решения от страна на ЦИК,
РИК и ОИК следва да са регламентирани по начин, който не води до
блокиране и/или до отказ от вземане на решения, свързани с
организирането и провеждането на изборния процес.



� Създаване и прилагане на ефективен механизъм за предоставяне на
обратна информация от ЦИК, РИК и ОИК относно сигналите,
подадени от неправителствени организации, наблюдаващи изборния
процес.

� Създаване на правила в Методическите указания на ЦИК за завеждане,
разглеждане и произнасяне на решения относно подадените в изборния
ден жалби и сигнали, както и осигуряване на прозрачност на работата на
ЦИК, РИК и ОИК във връзка с този процес.

� Осигуряване на публичност на процеса на вземане на решения от 
страна на Централната избирателна комисия чрез: 

а) осигуряване на онлайн достъп до заседанията на комисията;

б) пряко наблюдение на работата й от официално регистрираните 
наблюдатели. 

� Регламентиране на възможност за наблюдение на работата на ЦИК, РИК и
ОИК, включваща осигуряване на мониторинг не само в изборния ден,
но и в целия период на предизборната кампания.



� Прилагане на нов подход при съставянето и актуализирането на 
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ. Едно от възможните решения би било 
създаването на РЕГИСТЪР НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, осигуряващ възможност 
за проверка на актуалния статус и подаване на обратна информация към 
институциите за установени грешки и несъответствия. 

� Необходима е цялостна преоценка на подхода за съставяне на така 
наречените „забранителни списъци”, която да не ограничава 
конституционно закрепени принципи, регламентиращи реализирането на конституционно закрепени принципи, регламентиращи реализирането на 
избирателните права на гражданите.

� Дефиниране на правила и въвеждане на по-ясни отговорности за  
институциите, ангажирани в съставянето и актуализирането на 
избирателните списъци. Предвиждане на санкции за длъжностните 
лица, които не са изпълнили изискванията на закона за съставяне на 
избирателните списъци и за отстраняване на пропуски в тях.

� Широко приложение на практиката за установяване на резултатите от 
изборите в регионални преброителни центрове (комисии).



� Облекчаване на изискванията за регистриране на кандидати в изборната 
надпревара, в това число на изискванията за необходим минимален брой на 
граждани, изразили подкрепа за определен кандидат чрез включване в 
подписка, както и на изискванията за размер на депозита за участие в изборите.

� Регламентиране на срок за регистриране на застъпниците на политическите 
партии, коалициите и инициативните комитети, аналогичен на съществуващия 
срок за регистриране на наблюдатели. 

� Създаване на регистър на застъпниците на политическите партии, 
коалициите и инициативните комитети, с цел осигуряване на прозрачност и 
публичност на информацията относно техния брой, разпределение по 
избирателни райони и кандидата, когото представляват. 

� Прецизиране на изискванията, на които следва да отговарят наблюдателите
на изборния процес.

� С оглед на високия процент на недействителни бюлетини поради неправилно 
поставяне на знак за изразен вот със знак Х, би било подходящо прецизиране 
на съществуващите разпоредби в Изборния кодекс.



Финансиране на предизборните кампании:

� 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, 

� Въвеждане на разпоредби за ефективно санкциониране (от съответната 
комисия - ЦИК, РИК или ОИК). на участниците в предизборната надпревара за 
нарушаване на правилата за финансиране на предизборната кампания преди нарушаване на правилата за финансиране на предизборната кампания преди 
официалната регистрация на кандидатите и официалния старт на кампанията.

� Осигуряване на по-широк достъп до обществените национални медии за 
кандидатите, в това число безплатно участие в политически дискусии, 
представяне на предизборните платформи, отразяване на основни акценти от 
предизборните кампании на кандидатите. 

� Въвеждането на по-ясно разграничение между редакционната политика на 
медиите и платените изяви на участниците.  

� Въвеждане на публичен регистър на собствениците на медии.


