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(27 октомври 2019 г.)



Общини с най-съществени промени на жителите по 
настоящ адрес спрямо постоянното население 

Област Община – 2019

НОВИ ЖИТЕЛИ ПО 

НАСТОЯЩ АДРЕС  

(% от населението) 

Благоевград Кресна 9,48%

Кюстендил Трекляно 8,42%

Кърджали Джебел 5,98%

Хасково Минерални бани 5,64%

Видин Грамада 5,77%

Кърджали Ардино 3,10 %

Монтана Георги Дамяново 2,30%

Кърджали Кирково 2,26%

Монтана Якимово 2,10%

Кюстендил Бобошево 2,05%

Бургас Приморско 1,47%

Въпреки законовите промени от 
2015 г. все още има дефицити:

• трети лица могат да променят адресната 
регистрация по настоящ адрес на 
неограничен брой граждани (Кресна);

• контролът по прилагането не може 
ефективно да възпрепятства 
злоупотребите. 

Изборният туризъм е изиграл 
важна роля за крайния изборен 
резултат (Бобошево - 51,46%, Георги 
Дамяново – 54,43% (83,33% избират. 
активност), Трекляно – 59,84%, Кресна –
60,78%, Приморско – 62,93%, Минерални 
бани - 84,38%)

Изборен туризъм и избирателни списъци



ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ НА 
ИЗБОРНИЯ ТУРИЗЪМ:

• премахване на възможността 
трети лица да променят 
регистрацията на неограничен 
брой граждани;

• своевременен контрол върху 
действията на местните власти, 
извършван от държавните 
институции 

СЪЗДАВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛЕН 
РЕГИСТЪР:

• регистър по настоящ адрес, въз основа 
на официални данни от институциите с 
възможност за проверка и корекция от 
избирателите; 

• предназначен само за целите на 
изборния процес;

• администриран от ЦИК като основен 
отговорен администратор на изборния 
процес

ПРЕПОРЪКИ
за повишаване на прозрачността и почтеността в изборния процес 



Финансиране на предизборната кампания

Регистри в ЦИК и ОИК Регистър на Сметна палата

Регистрирани 
участници в ЦИК

66 партии и коалиции Общ брой на направените 

дарения

1884

Регистрирани 
участници в ОИК

643 партии, коалиции и ИК 
на независими кандидати

Общ размер на направените 

парични дарения

1 724 629 лв.

1. Относително закъснение при декларирането на 
получените дарения в Единния регистър

 1 седмица след старта на кампанията са 
регистрирани само 48 дарения за общо 11 597 лв. 

2. Като цяло политическите партии се въздържат да 
получават/декларират дарения от бизнеса

 22 дарения от ЮЛ в края на наблюдавания период

3. Широк диапазон на даренията от юридически 
лица

 от 100 000 лв. до 430 лв.

4. Широк диапазон на даренията от физически 
лица

 от 50 000 лв. до 5 лв.; 
 най-често около 560 лв./1 000 лв.



ЗАБРАНИ за финансиране от 
определени категории 
юридически лица

• държавни и общински фирми; изпълнители на 
обществени поръчки; концесионери; фирми от 
сектори със специфична регулация (енергетика, 
финанси); хазартна дейност; НПО

КОНТРОЛ ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА 
• Механизъм за всеобхватен мониторинг, извършван 

по време на кампанията, вместо post factum 
контрол по документи

ДОСТЪП ДО МЕДИИТЕ
• Законово гарантиран безплатен достъп до 

дискусионни формати в обществените медии

ВЪВЕЖДАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯ В 
РАЗМЕРА НА ДАРЕНИЯТА

от физически лица; 

от юридически лица.

УВЕЛИЧАВАНЕ РАЗМЕРА НА 
ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ 

• до размер, който гарантира политическия 
плурализъм и нормалното функциониране на 
партиите;

• прозрачен и предвидим механизъм, 
определен в Закона за политическите 
партии/Изборния кодекс вместо в Закона за 
държавния бюджет.

ПРЕПОРЪКИ
Финансиране на предизборните кампании



Нарушения в изборния ден
обобщени данни за двата тура: 27 октомври/3 ноември 2019

Организационни нарушения

Влошаване качеството на работа на СИК:

• Боравене с бюлетините в изборния ден
• Разкриване тайната на вота; втори печат

• Маркиране на бюлетини; предварително откъсване

• Избирателни списъци: неточни данни, непознати избиратели

• Протоколите: предварително попълване, поправки

Контролиран вот и купуване на гласове

• Организирано съпровождане на избиратели

• Присъствие на автомобили и лица без ясен статут

• Ролята на застъпниците като разпоредители

• Ролята на членовете на СИК за контрол върху избирателите 

*Данните отразяват резултатите от пряко наблюдение на рискови секции и нямат представителен характер за цялата страна.

72.09%

6.97%

2.32%

18.60%

Организационни нарушения Незаконна реклама и агитация

Купуване на гласове Контролиран вот



Тенденции при нарушенията в изборния процес в България 
2009 - 2019
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*Данните отразяват резултатите от пряко наблюдение на рискови секции и нямат представителен характер за цялата страна.



Недействителни бюлетини в изборите за общински съветници 
(27 октомври 2019 г.)



ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ 
ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ:

• улесняващи работата на СИК; 

• ограничаващи манипулациите

/оптични скенери/машинно 
гласуване/

Начин на набиране на членове 
в секционните комисии

Обучение на СИК

Пренасяне на изборни книжа

РЕГИОНАЛНИ ПРЕБРОИТЕЛНИ 
ЦЕНТРОВЕ

ПРЕПОРЪКИ
Администриране на изборния процес

Необходима е коренна промяна в начина на 
администриране на изборния процес



1. Потенциалът на въздействие 
чрез промени в изборното 
законодателство е изчерпан

2. Ефективното 
противодействие е 
възможно само чрез 
всеобхватен подход за 
противодействие на 
корупцията, интегриращ 
усилията на институциите и 
на политическите партии:

ПРЕПОРЪКИ
Купуване на гласове и контролиран вот

Регулиране на взаимоотношенията 
между политика и бизнес (проблемни 
области: лобизъм; достъп до обществени 
ресурси; скрито политическо 
финансиране)

Разследване на схеми за организирано 
купуване на гласове въз основа на работа 
на терен поне два месеца преди 
изборите; Разследване и по анонимни 
сигнали)

Ограничаване на политическите 
назначения в администрацията,
включително в местната администрация и 
в структурите за социално подпомагане, 
поради използването им като инструмент 
за натиск върху избирателите.



Социологическо изследване  
„ПОЧТЕНОСТ В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС 

И 
ДОВЕРИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПОЛИТИКАТА“

АСОЦИАЦИЯ 
„ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“

Осъществено с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт“ - София 



Социологическо изследване 
„Почтеност в изборния процес и доверие на младите 

хора в политиката“

Реализирано от: „Алфа Рисърч“

Период на провеждане: 15 – 26 ноември 2019 г.

Целева група: Пълнолетното население на страната

Обем на извадката: 1019 ефективни интервюта

Методология на извадката:

Стратифицирана по тип населено място с квота, 

базирана на основни социално-демографски 

характеристики (пол, възраст и образование)

Метод на провеждане на 

проучването:

Пряко стандартизирано интервю по домовете на 

респондентите, с таблети



Кои бяха най-сериозните проблеми 
на местните избори?
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Нямаше проблеми

Натискът върху избирателите от страна на работодатели

Натискът върху избирателите от страна на представители на 
политическите партии (партийни лидери, активисти, …

Натискът върху избирателите от страна на представители на 
местната власт

Неясното финансиране на предизборните кампании

Лошата организация на изборите

Липсата на достатъчно дискусии по проблемите на населеното 
място, в което живея

Негативната предизборна кампания с нападки между партии и 
кандидати

Купуването на гласове

Нежеланието на хората да участват в избори



На Вас лично случи ли Ви се някое от следните неща?



Знаете ли как партиите  и кандидатите за кметове и 
съветници финансираха предизборните си кампании?

38.7%

5.9%

8.0%

17.4%

17.7%

28.0%

45.9%

Не зная - 38,7% Медии, приближени до партиите и кандидатите - 5,9%

Дарения от граждани - 8% Икономически групировки от сенчестия бизнес - 17,4%

Средства на самите кандидати - 17,7% Частни фирми, приближени на партиите и кандидатите - 28%

Средства на партиите от държавната субсидия - 45,9%



Какви са причините част от младите хора да гласуват 
срещу заплащане?
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40.4%
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Не зная/без мнение

Недозрели са, неопитни

Нямат собствено мнение

Ниски доходи

Тук няма такава практика, не съм съгласен с твърдението

Защото смятат, че политиците ще крадат от тях и затова 
гласуват само ако им се плати

Няма значение за кого ще гласуват, поне да вземат нещо

Защото така правят много хора с нисък социален статус и 
маргинализирани групи

Защото няма кой да накаже купуването на гласове

Защото смятат, че политиците не работят в интерес на 
обществото



Защо младите хора не се интересуват от политика и не желаят 
да участват в избори?
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Не зная

Защото политиците не се интересуват от младите

Бедност, ниски доходи

Обезверени са, защото нищо не се променя

Не съм съгласен с твърдението, това не е вярно

Не мислят за бъдещето

Политическите ценности са нещо абстрактно и неясно за тях

Не са наясно за кого да гласуват

Не откриват пряка полза за себе си от участие в избори и от …

Отблъснати са от изборите заради купуване на гласове

Не виждат перспектива за собствена реализация в страната

Отблъснати са от политиката заради корупция в управлението

Нямат доверие, че политиците ще работят в техен интерес /в интерес …



Какво да се направи, за да участват младежите по-
активно в избори и да се интересуват от политика? 
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Не зная

Насърчаване на разговорите за политика у дома

Организиране на политически академии, семинари и обучителни 
програми за политическо и гражданско образование на младежите

Кампании в социалните мрежи и в медиите, насърчаващи младите 
хора да гласуват

Определяне на квоти за младежи в партийните структури на всички 
нива в партиите

По-голям фокус върху младежките политики от страна на партии

По-голям фокус върху гражданското образование в училищата

Включване на повече млади хора на избираеми места в партийните 
листи за избори

Прилагане на политика за кариерно развитие в институциите въз 
основа на качества, а не на партийна лоялност

Политика за наемане на млади и квалифицирани хора, вместо 
назначаване на партийни кадри в администрацията


