
НАРАСТВА ДЕЛЪТ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ 

НЕРЕДНОСТИ В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС 

Междинните резултати от наблюдението на Асоциация 

„Прозрачност без граници“ на президентските избори и 

националния референдум показват дефицити в обучението 

на избирателните комисии 
 

На 6 ноември 2016 година Асоциация „Прозрачност без граници” – българското 

национално представителство на международната антикорупционна организация 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL, извърши наблюдение на първия тур на 

президентските избори и националния референдум. Инициативата се провежда в 

отговор на обществените очаквания за независим граждански мониторинг на 

изборния процес и представлява израз на стремежа на организацията да съдейства 

за повишаване на прозрачността и почтеността в политическия живот на страната.  

Мониторингът на изборния процес бе проведен със съдействието на повече от 

100 наблюдатели в цялата страна и в партньорство с 26 граждански организации. 

Организацията приемаше сигнали за нередности в изборния процес и на горещата 

телефонна линия 0800 11 224, поддържана от Центъра за правна консултация на 

пострадали от корупция.  

Предварителните резултати от наблюдението на първия тур на президентските 

избори и националния референдум показват тенденция за увеличаване на 

организационните нередности в изборния процес. В рамките на изборния ден бяха 

получени 173 сигнала[1], като делът на организационните нередности възлиза на 

76,88% от всички докладвани нарушения. Висок дял имат нарушенията, свързани с 

незаконна агитация и реклама в изборния ден – 12,14%. Съществен дял имат и 

нарушенията, свързани с оказване на натиск върху избирателите и контролиран вот 

– 9,83%. Делът на сигналите за купуване на гласове е равен на 1,16%. 

 

 

 

                                                           
[1] Данните са неокончателни и обхващат само сигналите, получени по телефона от наблюдателите и от 

граждани, подали сигнали на безплатната телефонна линия 0800 11 224. 



 

Сравнителният анализ на междинните данни показва, че доминиращите 

проблеми в изборния процес през 2016 година произтичат от ниското ниво на 

работа на секционните избирателни комисии и от опитите на политическите 

партии да повлияят върху избора на гласоподавателите. 

Причините за високия дял на организационните нарушения не могат да се 

извинят само с: съчетаването на  избори и референдум в един ден; недостатъчното 

обучение на избирателните комисии; неспазването на процедурите за боравене с 

бюлетините и за вписването в избирателните списъци.  

Въпреки че в сравнение с предходни избори, относителният дял на 

контролирания и купения вот бележи известно намаление (съответно 13,13% и 

2,53%), тези проблеми продължават да оказват силно компрометиращо 

въздействие върху изборния процес. 

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще извърши наблюдение и на втория 

тур на президентските избори. Въз основа на резултатите от мониторинга ще 

информираме своевременно  българското общество, институциите и 

международните наблюдателски организации. Окончателният мониторингов 

доклад ще бъде публикуван в срок, съответстващ на международните стандарти.   

 

София, 7 ноември 2016 година 

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ” 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA 


