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УВОД  
 

Като национално представителство на международната антикорупционна 
организация Transparency International Асоциация “Прозрачност без граници” 
работи повече от десет години в сферата по превенция и противодействие на 
корупцията в България. Противодействието на политическата корупция е едно от 
направленията, в които организацията осъществява изследвания и анализи от 
началото на 2001 година. Тогава за първи път експертен екип на организацията 
извърши наблюдение на финансирането на предизборната кампания за избиране на 
президент и вицепрезидент на Република България. Наблюдението бе осъществено 
въз основа на изследователска методология, която включва извършването на 
поредица от правни анализи и социологически изследвания, в резултат на които са 
създадени Индекс за прозрачност на финансирането на предизборни кампании и 
Индекс за прозрачност при финансиране на политическите партии. Тези два 
индекса са първите изследователски инструменти, които позволиха да бъдат 
отчетени тенденциите при финансирането на политическата дейност в България.  

Резултатите от наблюденията на предизборните кампании, осъществени от 
Асоциация “Прозрачност без граници в периода 2001 – 2009 година, показаха, че 
нивото на прозрачност и контрол върху процеса на финансиране на политическата 
дейност в България все още остава изключително ниско1. Потвърждение на тези 
данни дава и международното изследване на Transparency International – Световен 
корупционен барометър2, което определя политическата корупция като един от най-
сериозните проблеми за страната.  

През октомври 2011 година бяха проведени изборите за президент и 
вицепрезидент на Републиката и изборите за общински съветници и кметове на 
общини и кметства в България. Те бяха организирани и проведени едновременно, 
по правилата на новия Изборен кодекс, приет през януари 2011 година от 41-то 
Народно събрание3. Избирателният закон създаде общ регламент за провеждането 
на избори в страната и бе изработен в отговор на силния обществен натиск за 
преодоляване на дефицитите и противоречията в действащите до този момент 
четири изборни закона – Закон за избиране на народни представители, Закон за 
избиране на президент и вицепрезидент на републиката, Закон за избиране на 

                                                 
1 Най-ниската стойност на индекса е отбелязана във връзка с кампанията за местни избори през 2007 
година (1,82), а най-високата стойност е отбелязана по време на предизборната кампания за избиране на 
президент през 2006 година (3,96 пункта), при скала от 0 (показател за пълна липса на прозрачност и 
контрол) до 10 (максимално ниво на прозрачност и контрол върху финансирането на предизборната 
кампания). Източник: Асоциация “Прозрачност без граници, http://www.transparency.bg/bg/researches/ 
indeks-za-prozrachnost-na-finansiraneto-na-predizborna-kampaniya/  
2 В продължение на последните шест години политическите партии и парламентът заемат водещи места 
в изследването за България и са определяни от гражданите като институциите, които са най-сериозно 
засегнати от корупция. Източник: Transparency International, http://www.transparency.org/policy_research/ 
surveys_indices/gcb,  и Асоциация “Прозрачност без граници, http://www.transparency.bg/bg/researches/ 
svetoven-barometr/  
3 Изборен кодекс, обнародван в Държавен вестник, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм. ДВ. бр. 36 от 10 май 
2011 г., изм. ДВ. бр. 45 от 14 юни 2011 г. 

http://www.transparency.bg/bg/researches/%20indeks-za-prozrachnost-na-finansiraneto-na-predizborna-kampaniya/
http://www.transparency.bg/bg/researches/%20indeks-za-prozrachnost-na-finansiraneto-na-predizborna-kampaniya/
http://www.transparency.org/policy_research/%20surveys_indices/gcb
http://www.transparency.org/policy_research/%20surveys_indices/gcb
http://www.transparency.bg/bg/researches/%20svetoven-barometr/
http://www.transparency.bg/bg/researches/%20svetoven-barometr/
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членове на Европейския парламент от Република България и Закон за местните 
избори. 

Пряк резултат от липсата на ефективен контрол при финансирането на 
политическата дейност в страната е не само пренасянето на негативния ефект от 
политическата корупция в другите сфери на обществения живот, но и реалната 
опасност от ерозиране на демократичната политическа система и накърняване на 
основни политически права на българските граждани. Особено остро този проблем 
се открои по време на местните избори през 2007 година и на парламентарните 
избори през 2009 година, когато бяха констатирани сериозни опити за организирано 
купуване на избирателни гласове и за включването на огромни парични потоци с 
неясен произход при финансирането на предизборните кампании на кандидатите. 

Анализът на резултатите от наблюденията и изследванията, осъществени през 
последните години, провокира Асоциация “Прозрачност без граници” да инициира 
отново обществена кампания за гарантиране на почтеността и демократичността на 
изборния процес в България. Това бе най-мащабната инициатива на Transparency 
International – България, която получи подкрепата на голям брой политически 
партии, неправителствени организации от цялата страна, редица национални и 
регионални медии, както и на международни организации за наблюдение на 
изборния процес.  

В отговор на обществените очаквания за активно гражданско участие, което да 
съдейства за по-висока прозрачност на изборния процес и за по-добра 
информираност на българските избиратели, Асоциация „Прозрачност без граници” 
извърши наблюдение на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и 
на изборите за общински съветници и кметове. 

Настоящият доклад отразява основните констатации, изводи и препоръки, 
формулирани от Асоциация “Прозрачност без граници” въз основа на осъществения 
мониторинг на двата тура на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката 
и на изборите за общински съветници и кметове, проведени на 23 октомври и 30 
октомври 2011 година.  

 

ОБХВАТ НА НАБЛЮДЕНИЕТО НА АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ 

БЕЗ ГРАНИЦИ”. ГРАЖДАНСКА КОАЛИЦИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 
ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС 
 
В началото на септември 2011 година Асоциация “Прозрачност без граници” 

съвместно с други водещи български неправителствени организации предприе 
гражданска кампания за наблюдение на изборите за президент и вицепрезидент на 
Републиката и изборите за общински съветници и кметове. Това е най-мащабната и 
комплексна по своя характер инициатива за мониторинг на изборния процес, 
осъществявана от Transparency International – България през последните 11 години. 
Базирана е изцяло на успешния подход за независим граждански мониторинг и на 
обществената кампания „Сам избирам”, осъществени през 2009 година.  
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Наблюдението на подготовката и провеждането на местните и президентските 
избори, проведени през октомври 2011 година, бе реализирано в партньорство с 22 
неправителствени организации от всички региони в страната. 4  Това бе най-
широката гражданска коалиция за наблюдение на изборния процес, която успя да 
мобилизира 615 наблюдатели – представители на обществени организации, на 
академичната общност,  студенти и независими експерти. 

Организациите – участници в неформалната Гражданска коалиция за свободен 
и демократичен избор, както и стотиците доброволци в гражданската кампания, 
бяха обединени от основната цел – да съдействат за повишаване на прозрачността и 
почтеността в изборния процес, да предоставят информация на българските 
граждани за техните избирателни права, да окажат въздействие на обществените 
нагласи и да окажат съдействие на институциите за ограничаване на злоупотреба с 
правата на гражданите и опорочаването на изборния процес.  

В периода септември – октомври 2011 година бе извършено наблюдение на 
два самостоятелни типа предизборни кампании, всяка от които със своите 
специфични особености: (1) кандидат-президентска кампания с национален обхват 
и (2)  предизборните кампании на кандидатите за общински съветници и кметове на 
местно ниво.  

Наблюдението бе осъществено в три основни насоки:  
(1) мониторинг на финансирането на предизборните кампании; 
(2) мониторинг на подготовката и протичането на избирателния процес; 
(3) наблюдение на експерименталното приложение на идеята на Асоциация 

„Прозрачност без граници” за въвеждане на регионални преброителни центрове 
като нов подход за отчитане на резултатите от гласуването.  

В наблюдението на изборния процес бяха мобилизирани усилията на 
наблюдатели, които извършиха наблюдение на доброволен принцип в 39 общини, 
равномерно разпределени на територията на всички избирателни райони от 
територията на цялата страна. Предмет на наблюдение беше и приложението на 
новите законови разпоредби относно финансирането на предизборните кампании, 
осъществено в 27 общини от цялата страна. Също така обект на мониторинг бе и 
експерименталното приложение на идеята на Асоциация „Прозрачност без граници” 
за създаване на регионални преброителни центрове, които представляват нов модел 
за установяване на резултатите от гласуването. Именно затова в рамките на 
наблюдението на местните избори през 2011 година Асоциация „Прозрачност без 
граници” постави особен акцент върху работата на Експерименталната 
                                                 
4Неправителствени организации, участвали в наблюдението на изборите за президент и вицепрезидент на 
Републиката и изборите за общински съветници и кметове, проведени през октомври 2011 година: 
„Алианс за регионални и граждански инициативи”, „Алтернативи 55”, „Българско сдружение за 
насърчаване на гражданската инициатива”, „Граждански клуб – Пловдив”, „Дунавски еврорегионален 
граждански форум”, „Европейски информационен център” – Велико Търново, „Икар”, „Инициативи за 
гражданско общество”, Институт „Отворено общество” – София, „Институт за регионално развитие и 
квалификация”, „Консенсус”, „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение” (ЛАРГО), 
„Майчин център „Българка”, „Народно читалище Разум 1883”, „Нови хоризонти”, „Партньори – 
Дупница”, „Развитие на личността и човешките общности”, „Свободен младежки център”, „Социални 
практики в общността”, „Център за образователни програми и социални инициативи”, „Център на НПО в 
Разград”, „Читалищна асоциация за развитие юг”.  
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преброителна комисия, която извърши преброяването на бюлетините от местните 
избори в община Бобошево. 

ЗЗААССТТЪЪППННИИЧЧЕЕССККАА  ККААММППААННИИЯЯ  ЗЗАА  ППРРООЗЗРРААЧЧННИИ  ИИ  ППООЧЧТТЕЕННИИ  ИИЗЗББООРРИИ  
Наред с наблюдението на изборния процес, Асоциация „Прозрачност без 

граници” осъществи и широка информационна кампания сред българските 
граждани за техните права и отговорности като гласоподаватели.  

Кампанията бе проведена под мотото “Сам избирам”, като в рамките на 
нейното осъществяване бяха организирани пресконференции, дискусии, бяха 
изработени и публикувани рекламен клип, картички и календари, които са 
разпространени в цялата страна. Инициативата беше подкрепена от 9 национални и 
регионални електронни и печатни медии, които публикуваха интервюта, анализи и 
послания на коалицията5. 

Като важен елемент от информационната кампания следва да се изтъкне и 
функционирането на интернет сайта www.samizbiram.bg, където бе публикувана 
информация относно наблюдението, резултати от социологически изследвания, 
анализи и рекламни материали от кампанията.   

Най-съществен акцент в своята застъпническа кампания Асоциация 
„Прозрачност без граници” постави върху взаимодействието с институциите, които 
имат правомощия, свързани с организирането, провеждането и контрола за 
законосъобразност на изборния процес. Базисна предпоставка за този подход бе 
разбирането, че ефективното приложение на изборното законодателство и  
противодействието на злоупотребите с избирателни права на гражданите са 
невъзможни без активната работа на институциите в тези насоки.  

В периода септември – октомври 2011 година TI – България проведе поредица 
от срещи с ръководствата на Сметната палата, Прокуратурата на Република 
България и Министерството на вътрешните работи. В резултат на това бе 
установена рамка на взаимодействие с институциите, която позволи на следващ 
етап търсенето на съдействие по сигнали за нарушения, които гражданите са 
отправили към Асоциация „Прозрачност без граници”.         

Особено значение следва да се отдаде и на сътрудничеството с мисиите от 
международни наблюдатели на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и наблюдатели на партии, 
представени в Европейския парламент.  Експертите на Асоциация „Прозрачност без 
граници” проведоха поредица от срещи с експертите от международните 
наблюдателски мисии,  в рамките на които обмениха информация относно обхвата, 
резултатите и основните изводи от наблюдението на местните и президентските 
избори.  

 

                                                 
5  Подкрепа за инициативата, чрез излъчване на видео и аудио клипове, публикуване на банери,  
информационни линкове и други материали от кампанията, е изразена от: Българска национална 
телевизия, bTV,  телевизия „ВВТ”, телевизия „Кракра” - Перник, радио „Астра+” - Дупница,  радио 
„Фокус”, в. „Новинар”, в. „Пари”, в. „Трета възраст”.  
 
 

http://www.samizbiram.bg/
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РРЕЕГГИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  ННАА  ААССООЦЦИИААЦЦИИЯЯ  „„ППРРООЗЗРРААЧЧННООССТТ  ББЕЕЗЗ  ГГРРААННИИЦЦИИ””  ККААТТОО  
ООФФИИЦЦИИААЛЛЕЕНН  ННААББЛЛЮЮДДААТТЕЕЛЛ  ННАА  ИИЗЗББООРРИИТТЕЕ  
На 6 октомври 2011 година, с Решение на ЦИК № 1088-ПВР/МИ/06.10.2011, 

Асоциация “Прозрачност без граници” бе регистрирана като официален наблюдател 
на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и на изборите за 
общински съветници и кметове.  

Получената регистрация е в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс 
(параграф 1, точка 18 от Допълнителните разпоредби), които определят кръга от 
субектите, които могат да извършват наблюдение на изборния процес. Съгласно 
тези изисквания наблюдатели могат да бъдат както упълномощени членове на 
български неправителствени организации, така и представители на Европейския 
парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа, на чуждестранни партии и движения, както и лица, 
посочени от партии и коалиции от партии, участващи в изборите, и поканени чрез 
Министерството на външните работи.  
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1.МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ НА 
ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС 
 
Асоциация “Прозрачност без граници” осъществи наблюдение на изборите за 

президент и вицепрезидент на Републиката и изборите за общински съветници и 
кметове, проведени на 23 и 30 октомври 2011 година, чрез регистрирани 
наблюдатели от цялата страна. Мониторингът бе осъществен въз основа 
официалната регистрация, която организацията получи на 6 октомври 2011 година, 
с Решение на ЦИК № 1088-ПВР/МИ/06.10.2011.  

Обхватът на наблюдението бе дефиниран в съответствие с методологията за 
наблюдение на изборния процес. Това бяха общинските избирателни комисии и 
секционните избирателни комисии, определени след анализ на риска от нарушения 
на изборния процес. Наблюдателите имаха точно определен мандат, с ясно 
дефинирани правомощия и разпределение на местата, в които следва да извършат 
наблюдение. Както представителите на партньорските неправителствени 
организации, така и официално регистрираните наблюдатели бяха обучени в 
приложението на методологията за наблюдение, разработена от Асоциация 
“Прозрачност без граници”. Те разполагаха с изискваните по закон документи, 
удостоверяващи техния статут на официално регистрирани наблюдатели, както и 
със съответните методически указания и формуляри за регистриране на нарушения 
в изборния ден. Непосредствено преди извършване на мониторинга, наблюдателите 
бяха обучени от експерти и представители на Асоциация “Прозрачност без 
граници”. 

Асоциация “Прозрачност без граници” организира наблюдението чрез своя 
централен координационен екип на цялата кампания, разположен в София, както и 
посредством съдействието на местни неправителствени организации, работещи в 
различни райони на страната. Наблюдението на място бе осъществено от 
регистрираните наблюдатели, като в допълнение към този метод на наблюдение бе 
включена функциониращата гореща телефонна линия, на която бяха получавани 
сигнали за купуване на гласове, оказван незаконен контрол върху избирателите и 
други изборни нарушения. В рамките на изборния ден сигналите бяха анализирани 
и препращани на институциите, които имат правомощия и компетентност да 
предприемат мерки за отстраняване или разследване на докладваните нередности и 
нарушения (вж. графика 1). 

Важно уточнение относно представените резултати от наблюдението е фактът, 
че на 23 октомври (респективно на 30 октомври) 2011 година бяха проведени 
избори по формулата „2 в 1”. Те бяха организирани съгласно правилата, 
регламентирани от новия Изборен кодекс, приет от 41-то Народно събрание в 
началото на 2011 година6.  

Наред с това следва да се отбележи подходът за мониторинг, който съчетава 
наблюдение на място в избирателните секции и ОИК (регистриращо наблюдение), и 

                                                 
6 По силата на § 10, т. 1 изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и изборите за общински 
съветници и кметове през 2011 година  се произвеждат на една и съща дата. 
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функционирането на гореща телефонна линия за приемане на сигнали от граждани, 
които се анализират от експертен екип на организацията и се предоставят на 
институциите с цел предприемане на необходимите законови мерки (застъпнически 
компонент).    

 
Графика 1. Схема на наблюдението на Асоциация „Прозрачност без граници“ 

 

 
 
 

2.КОНТЕКСТ НА НАБЛЮДЕНИЕТО 
 
Въпреки извършените промени в Изборния кодекс и очакванията, че 

изборният процес ще бъде организиран от професионално подготвена и 
политически безпристрастна изборна администрация, на практика бе възпроизведен 
установеният в последните 20 години подход на структуриране на изборната 
администрация – членовете на ЦИК са политически назначени лица и на практика 
са партийно обвързани фигури. Същият принцип е възпроизведен и на другите нива 
в изборната администрация.  

Към съществуващите дефицити в нейното функциониране се добавиха и нови, 
като те се изразиха в две основни насоки: 1) отказ от вземане на решения, които по 
същество биха могли да бъдат единствено в прерогативите на изборната 
администрация и/или блокиране на възможността за вземане на решения; и 2) 
задълбочаване на проблема с ниския капацитет на изборната администрация за 
ефикасно и основано на добра експертна база управление на процеса по подготовка 
и провеждане на изборите. Тези два фактора отново изведоха на преден план и 

Асоциация 
„Прозрачност  
без граници” 

местни 
монитиращи екипи 

институции на 
местната власт 

615 наблюдатели 
на изборния процес 

държавни 
институции 
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високия дял на организационните нарушения – 50,75% от всички констатирани 
нередности.  

Един от проблемите, които и през 2011 година не намериха своето адекватно 
законово решение, и съответно провокира последващи проблеми, бе свързан с 
изискванията за регистрацията на участници в политическата надпревара, както и с 
процедурните правила (24-часов срок) за подаване на жалба до съда срещу решения 
на изборната администрация. В тази връзка възникнаха редица проблематични 
казуси, като емблематичен стана примерът с кандидат-кмет, който не успя да 
получи регистрация  в ОИК, но бе регистриран негов конкурент, издигнат от 
коалиция, съдържаща неговото име.  

Наред с това следва да бъде отбелязано и въвеждането на една специфична 
бариера пред потенциалните участници в изборния процес – въвеждането на 
изискване за минимален брой от 7000 граждани, които следва да подкрепят с 
подписка кандидатурата на определен кандидат за изборна позиция. Това изискване 
не само ограничава кръга от кандидати, но намалява доверието в изборния процес. 
Това води до по-ограничено участие на гражданите в изборния процес и намалява 
легитимността на представителните институции. Друга последица от тази 
регламентация, встрани от темата за финансиране на кампаниите, но с много важни 
последици за правата на гражданите е, че тези разпоредби „отварят поле” за 
злоупотреби с личните данни на избирателите и за други нарушения на техните 
избирателни права. 

ННООВВИИ  ППРРААВВИИЛЛАА  ООТТННООССННОО  ФФИИННААННССИИРРААННЕЕТТОО  ННАА  ППРРЕЕДДИИЗЗББООРРННИИТТЕЕ  ККААММППААННИИИИ  
Финансовите бариери пред участието на кандидатите се изразиха в две насоки: 

1) относително висок праг на депозита за участие в изборите и 2) 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. По своя характер тези условия се 
превръщат в пречка за участието на нововъзникващи формации и/или на участници 
с ограничени финансови ресурси. Наред с това те ограничават възможността за 
достъп до избирателите, за практическо реализиране на правото за добре 
информиран политически избор и съответно – ограничават обхвата на обществено-
политическите дискусии по важни за обществото теми.    

Същевременно, следва да се отбележи, че относно финансирането на 
предизборните кампании бяха въведени редица нови правила, които са насочени 
към повишаване на прозрачността и отчетността в този процес. Въведени бяха: 1)  
задължения за медиите за деклариране на условията и тарифите за отразяване на 
предизборните  кампании на кандидатите; 2) изисквания за деклариране на 
средствата пред общинските съвети от избраните кметове и общински съветници; 3) 
правила за деклариране пред Сметната палата на приходите в рамките на 
предизборната кампания.  

Одитната институция създаде  функциониращ регистър за финансирането на 
предизборните кампании, който осигурява възможност за достъп до декларираната 
от кандидатите информация. 
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ММЕЕРРККИИ  ССРРЕЕЩЩУУ  ККУУППУУВВААННЕЕТТОО  ННАА  ГГЛЛААССООВВЕЕ  
Въпреки демонстрираните по-решителни действия за разследване на сигнали 

за купуване на гласове и предприетите мерки за координация между институциите, 
през 2011 година наблюдателите на Асоциация „Прозрачност без граници”, както и 
мнозина български граждани отново станаха свидетели на прилагане на подобни 
практики. Резултатите от мониторинга на терен показаха, че 4,63% от сигналите се 
отнасят до купуване и предлагане на избирателни гласове.  

Във връзка с изложеното по-горе е особено наложително формулирането и 
прилагането на комплекс от стратегически приоритети и мерки за преодоляване на 
основните фактори, които ограничават прозрачността и почтеността в изборния 
процес и накърняват доверието в демократично избраните институции. Този процес 
следва да продължи дискусията, започната от началото на 2009 година, и да 
гарантира включването и отчитането на позициите и оценките на максимално 
широк кръг участници – политически партии, неправителствени организации, 
експерти, представители на академичните среди, международни организации и 
медии. 

През 2011 година, за пореден път, Асоциация „Прозрачност без граници” 
извърши мащабна инициатива за гражданско наблюдение на изборния процес. Въз 
основа на това могат да бъдат направени някои съществени изводи и сравнения за 
съществуващи тенденции.  

 

3.ОБЩИ НАБЛЮДЕНИЯ И КОНСТАТАЦИИ 
  

ККААППААЦЦИИТТЕЕТТ  ННАА  ИИЗЗББООРРННААТТАА  ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  
На първо място, продължава да стои неразрешен въпросът за недостатъчно 

ефективния начин за подготовка и реализиране на изборния процес. И през 2011 
година, както и през 2009 година, най-съществен бе делът на организационните 
нарушения. Това се дължи най-вече на недостатъчно развития капацитет на 
изборната администрация, както и на пропуски при взаимодействието между 
институциите, които имат функции, непосредствено свързани с подготовката и 
провеждането на изборите. За съжаление, новите разпоредби в изборното 
законодателство, както и практическото им приложение, не дадоха достатъчно 
убедителни доказателства, че изборната администрация е политически независима и 
достатъчно професионално подготвена. Това важи с особена сила за секционните 
избирателни комисии, като се отрази на целия изборен процес и доведе до 
формулирането на редица негативни оценки от българските граждани, 
националните и международните експерти.  

  

ИИЗЗББИИРРААТТЕЕЛЛННИИ  ССППИИССЪЪЦЦИИ  
Липсата на адекватни решения през последните 20 години по отношение на 

редица „наболели проблеми”, като например съставянето на коректни избирателни 
списъци и премахването на т. нар. „мъртви души” от тях, доведе до появата на 
някои нови изразни форми на организационни нарушения. Така например, един от 
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тях бе проблемът със забранителните списъци. Неяснотата относно коректността на 
данните в тях, начина по който са съставени и отговорността на институциите, 
които имат отношение към изработването им, доведоха до съществено недоволство, 
разочарование и критики от страна на избирателите.  

За разлика от 2009 година, когато един от основните проблеми беше изборният 
туризъм (организирано преместване на избиратели от един избирателен район в 
друг посредством пререгистрация и масово издаване на удостоверения за гласуване 
на друго място), то през 2011 година този проблем бе заменен с невъзможността на 
избиратели да упражнят своето конституционно право на избор. И въпреки че 
основната роля за съставянето на тези списъци имаха служба „ГРАО” (Гражданска 
регистрация и административно обслужване” и Министерство на вътрешните 
работи, в крайна сметка недоволството се фокусира върху изборната администрация 
на всички нива. В тази връзка редица експерти и неправителствени организации, в 
това число и Асоциация „Прозрачност без граници”, отправиха призив към 
институциите за извършване на действия за коригиране на списъците и направиха 
предложения за решаване на този въпрос. Тук следва да се обърне внимание и на 
липсата на готовност от страна на служба „ГРАО” и ЦИК да предприемат мерки за, 
макар и частично, разрешаване на проблема за втория тур на изборите. Едно от 
възможните решения бе предложението за приемането на удостоверенията от ГРАО 
като документ за допускане за гласуване в изборния ден.  

Необходим е нов подход при съставянето и актуализирането на избирателните 
списъци. Този подход следва да се основава не само да дефиниране на правилата за 
този процес, но и определянето на по-ясни отговорности за  институциите, в  това 
число и прилагането на санкции за допускането на сериозни пропуски в 
избирателните списъци. 

С оглед на факта, че Централната избирателна комисия е постоянно действащ 
орган, едно от възможните решения, които следва да се поставят на дискусия, е 
включването на ЦИК в процеса на актуализиране на списъците, провеждането на 
обучителни кампании за ОИК, както и предприемането на дългосрочни 
информационни кампании, които дават информация на гражданите относно техния 
актуален статус.  

ЗЗЛЛООУУППООТТРРЕЕББИИ  СС  ИИЗЗББИИРРААТТЕЕЛЛННИИТТЕЕ  ППРРААВВАА  ННАА  ГГРРААЖЖДДААННИИТТЕЕ    
Другият проблем, който отново се превърна във фокус на общественото 

внимание през 2011 година, е свързан с купуването на избирателни гласове и 
многообразните форми на контролиран вот над избирателите. През 2009 година 
Асоциация „Прозрачност без граници” за първи път въведе понятието „контролиран 
вот” и го приложи като индикатор от съществено значение при оценката за 
почтеността на изборния процес. Тази категория придобива все по-голямо значение 
с оглед на факта, че през 2011 година бяха предприети по-широк кръг от мерки от 
страна на институциите, а медиите и редица граждански организации допринесоха 
за създаване на атмосфера на обществена нетърпимост към купуването на гласове. 
Това на свой ред доведе до по-голяма гъвкавост, изобретателност и опити за 
прикриване на действията на купувачите на избирателни гласове. Поради 
изтъкнатите по-горе причини през 2011 година се увеличи делът на опитите за 
контролирано въздействие върху волята на избирателите: от 16,2% през 2009 година 
до 18,75% през 2011 година. Към посочените фактори следва да се прибавят и по-
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категоричните и безпардонни опити на местни бизнес и политически лидери за 
контрол над избирателите. На втория тур на изборите, особено там, където не бяха 
избрани кметове на първи тур, бе наблюдавано увеличение на контролирания вот до 
19,79% от всички докладвани нарушения.  

 

4.ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО 
 
Общият брой на регистрираните сигнали от първия и втория тур на местните и 

президентските избори, проведени на 23 и 30 октомври 2011 година, е 928. Те за 
получени въз основа на пряко наблюдение на избирателните секции и ОИК. В 
съответствие с методологията за наблюдение нарушенията са класифицирани в 
четири основни типа:  

 организационни нарушения; 
 незаконна реклама и агитация; 
 купуване на гласове и  
 други форми на контролиран вот.  

 
Графика 2. Типология на нарушенията (обобщени данни от наблюдението на президентски             

и местни избори, 23 и 30 октомври 2011 година)  

 
 
Обобщението на статистическите данни показва, че най-значителен е делът на 

организационните нарушения, които съставляват 50,75% от всички нередности. 
Втората група от най-често констатирани нарушения е свързана с незаконна 
реклама и агитация, която не съответства на законовите изисквания – тя обхваща 
една четвърт от всички нередности в изборния процес – 25,86%. Остава 
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сравнително висок и делът (18,75%) и на различните форми на контролиран вот, 
който е индикатор за опит за оказване на нерегламентирано въздействие върху 
волята на избирателите или за купуване на техните гласове. Четвъртата група от 
нарушения се отнася до случаите на директно купуване на гласове – нейният дял е 
4,63%.  

 

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННИИ  ННААРРУУШШЕЕННИИЯЯ    
Няколко са основните причини за изключително високия дял на 

организационните нарушения в сравнение с другите типове. На първо място се 
откроява недостатъчно добрата подготовка и недостиг на административен 
капацитет на изборната администрация. Този проблем е констатиран по отношение 
на функционирането на избирателните комисии на всички нива, като особено ясно е 
изразен в работата на секционните комисии.  

Опитът за спестяване на финансови ресурси (в това число на средства за 
информационна кампания, за организационно-технически материали, качествено 
обучение, заплащане на членове на комисиите) доведе до проявата на нарушения,  
които са показателни за нивото на подготовка на изборната администрация.  

За организационните неуредици, особено на първия тур, допринесоха и някои 
разпоредби на Изборния кодекс. Един от примерите в тази връзка е София, където 
функционираше една единствена ОИК, която осъществяваше процеса по приемане 
и обработка на изборните книжа на 1425 избирателни секции. Досегашната 
практика при провеждане на национални избори в София е определяла 
функционирането на 3 районни избирателни комисии. В изборната нощ на първия 
тур на изборите ОИК в София (а също така и в другите големи градове като Варна и 
Пловдив) не разполагаше с капацитет за обработване на изборните книжа, което 
впоследствие се отрази и на по-късното обявяване на резултатите от местните 
избори за София, а за съжаление се отрази и на обявяването на резултатите от 
гласуването на първия тур на президентските избори. 

Наред с недостатъчно ефективното обучение на членовете на СИК, ОИК, в 
това число и на Експерименталната преброителна комисия, закъсня и 
информационната кампания за избирателите. Това на свой ред породи и част от 
организационните проблеми – неинформираност относно допустимите начини за 
изразяване на вота, неяснота относно адресите на избирателните секции, незнание 
на гражданите как могат да заявят отстраняване на неточности в избирателните 
списъци, което не позволи на част от тях да упражнят избирателните си права.   

Удължаването на изборния ден също бе една от причините за по-късното 
приключване на работата на СИК, което доведе до умора на членовете на СИК и 
ОИК, до неефективност в работата и допускане на технически грешки при 
съставянето на протоколите с резултатите от гласуването. Този проблем бе 
констатиран също и при наблюдението на работата на Експрименталната 
преброителна комисия в община Бобошево: поради късното приключване на 
броенето на бюлетините за президент и вицепрезидент в изборните помещения се 
забави и приемането на изборните книжа за местните избори.  
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В процеса на осъщественото наблюдение на двата тура на местните и 
президентските избори са констатирани следните основни изразни форми на 
организационни нарушения:  

 проблеми с коректността на избирателните списъци, проблеми с 
коректността на забранителните списъци, некоректно вписване на 
избиратели в избирателните списъци, отказ за вписване в избирателните 
списък на лица с редовни документи – това бе един от най-сериозните 
организационни проблеми, констатирани от наблюдателите на 
Асоциация „Прозрачност без граници”. Те предизвикаха особено силно 
недоволство по време на първия тур на изборите. В тази връзка бяха 
получени множество сигнали на гласоподаватели, които по неизяснени 
причини са включени в забранителните списъци. В посочената категория 
доминират два типа отклонения: дописани са избиратели, които не 
фигурират в списъците; избиратели, които са попаднали в 
забранителните списъци, но декларират, че не съществува основание за 
вписването им в тях; 

 невписване на личните данни на избиратели, гласували в избирателните 
списъци – в рамките на двата тура на изборите отново бяха наблюдавани 
пропуски на секционните комисии, които позволяват гласуване без 
вписване в списъците на необходимите данни от личните карти на 
избирателите;  

 нарушаване на правилата за регистрация на застъпници или наблюдатели 
или недопускане на застъпници или наблюдатели, притежаващи редовни 
документи – една от причините за този проблем е липсата на 
информираност (от страна на членовете на секционните комисии) 
относно правилата за регистриране на допустим брой застъпници и 
наблюдатели и необходимите документи, които следва да се предоставят. 
В допълнение към това са констатирани и случаи на неинформираност за 
разрешения брой застъпници, които имат право да присъстват в 
изборните помещения. Тук е необходимо да се обърне специално 
внимание на фигурата на застъпниците, която започва да играе все по-
съществено значение в изборния процес. Некоректната регистрация и 
масираното присъствие на застъпниците представляват не само 
организационен проблем  – все по-често фигурата на тези представители 
на кандидатите за изборни позиции се превръща в основен инструмент за 
нарушаване на избирателните права на гражданите и за контрол върху 
избирателния процес. Проблемът има и друго измерение – за разлика от 
правилата за регистрация на наблюдателите, които определят ясен срок 
за регистрацията им пред ЦИК (поне три дни преди изборния ден), такъв 
срок не е определен за застъпниците на партиите и на практика те могат 
да бъдат регистрирани до самото начало на изборите;  

 множество недействителни бюлетини – бюлетини с липсващ втори печат, 
грешно поставени печати, грешно поставени обозначения за изразен вот 
(в това число от външната страна на бюлетината), непопълнени 
бюлетини. За всяка от тези категории е необходимо да бъде извършен 
самостоятелен анализ на причините, довели до големия процент на 
недействителни бюлетини. Разгледан от организационна гледна точка, 
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обаче, този проблем открои липсата на достатъчно добра информационна 
кампания за гражданите, която да ги информира ясно и отчетливо за 
коректния начин за изразяване на техния вот, както и недостатъчно 
ефективното обучение за членовете на секционните комисии, които 
допускаха поредица от грешки с поставянето на печатите на бюлетините. 
Не на последно място, дефинирането само на един знак за обозначаване 
на вота, регламентирано в избирателния закон, доведе до опити за 
злоупотреба от страна на членовете на избирателнике комисии при 
интерпретирането на изразения вот (този проблем бе по-силно изразен  
по време на първия тур и наложи издаването на указания от ЦИК към 
секционните комисии); 

 липса на бюлетини или бързо намаляване на бюлетини за политическа 
партия, коалиция или независим кандидат – поради недостатъчна 
информираност за начина, по който следва да изразят своя вот, 
избирателите допускаха по-често грешки и това, съответно, доведе до 
изчерпване на наличните бюлетини. Реакцията на институциите бе в 
общи линии адекватна: в повечето случаи ОИК реагираха навреме и 
доставяха допълнителни бюлетини; 

 нарушения, свързани с печата на избирателната комисия – най-често са 
срещани два основни типа нарушения: пропуск на комисията при 
поставяне на втори печат (по-често разпространено при първия тур на 
изборите), както и предварително поставяне на втори печат върху 
бюлетините, които са подавани на избирателите, дошли да упражнят 
правото си на глас;  

 допускане на изборни книжа с белези или други обозначения, които биха 
могли да се възприемат като указващи гласуване за една или друга листа 
– въпреки че не е често срещана практика, и при провеждането на 
изборите през 2011 година са констатирани случаи, при които 
избирателите са получавали бюлетини с отбелязан знак за определен 
кандидат; 

 изнасяне на подпечатани документи от избирателната секция; 
 допускане на член на комисията или на застъпник в близост до тъмната 

стаичка (на по-малко от 7 метра) – една от причините за това е че 
значителна част от изборните помещения, особено в малки населени 
места, не са пригодни за провеждане на избори (използват се 
сладкарници, клубове, помещения, които са част от библиотеки, читални 
и т.н.); 

 неуредици пред и в изборните помещения – две са основните причини за 
този тип нередност: съчетаването на 2 избора в 1, което предполага 
наличието на повече изборни материали, в т.ч и избирателни урни и т.н.; 
значителна част от изборните помещения не са пригодни за провеждане 
на избори; 

 допускане в избирателната секция на лица във видимо нетрезво 
състояние, под въздействие на психотропни вещества състояние или 
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въоръжени – макар и рядко срещани, и при тези избори са установени 
случаи на избиратели в нетрезво състояние;   

 неправилно обявен адрес на избирателната секция; 
 броене на бюлетини в отсъствието на наблюдатели и застъпници;  
 неточности при съставяне на протокола за проведения избор;  
 отказ за предоставяне на копие от секционния протокол на 

упълномощени застъпници и наблюдатели. 
Част от посочените изборни нарушения имат вид и характер, който може да 

окаже пряко влияние върху изборните резултати, както това например се случи с 
липса на подписи на избиратели и данни от личните карти в списъците, 
неподписани протоколи от изборния процес и други. Това предполага в бъдеще 
вниманието да бъде допълнително насочено върху причините и динамиката в 
изразните форми на организационните нарушения.  

ННЕЕЗЗААККООННННАА  РРЕЕККЛЛААММАА  ИИ  ААГГИИТТААЦЦИИЯЯ  
Втората група от констатирани нарушения е извършването на незаконна 

реклама и агитация в изборния ден. Относителният дял на тази група от нарушения 
е много висок – той представлява над 1/4 от всички получени сигнали.  

Основните изразни форми са:  
 поставяне на агитационни материали в близост до избирателните секции 

(практика, която изрично е забранена от изборния кодекс, но въпреки 
това продължава своето проявление);  

 използване на автомобили с плакати на кандидати, които обикалят между 
изборните секции или се позиционират в близост до секциите; 

 разпространение на агитационни материали в изборния ден, в това число 
и внасяне на такива материали в изборните помещения; 

 застъпници или други представители на политически сили 
демонстративно носят тениски, шапки и баджове с името и логото на 
партиите;  

 агитация в и пред изборните помещения на кандидати за кметове и 
общински съветници; 

 агитация в местни радио и телевизионни канали; 
 разпространение на писмени материали (в това число и копия на 

бюлетини); 
 агитация на чужд език; 
 агитация по домовете на избирателите в изборния ден. 

ККУУППУУВВААННЕЕ  ННАА  ГГЛЛААССООВВЕЕ  
Третата група от нарушения е свързана с купуването на избирателни гласове. 

Само по себе си това явление трябва да бъде наблюдавано и анализирано много 
внимателно. Неговият относителен дял е сравнително по-малък сред всички 
останали нарушения на изборния процес. В същото време в предизборната 
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кампания бе констатирано изключително съсредоточаване на общественото 
внимание именно върху купуването на гласове, което отчасти остави встрани други 
форми на въздействие върху свободната воля на българските граждани. 
Фокусирането на вниманието върху този проблем е обяснимо в контекста на 
разрушителния потенциал на явлението и способността му да компрометира 
изборния процес като цяло, както и поради факта, че защитата на избирателните 
права на гражданите е регламентирана и в разпоредбите на раздел трети от 
Наказателния кодекс „Престъпления против политическите права на гражданите”. 

Най-честите изразните форми, наблюдавани по време на тези избори, са: 
раздаване на храна или други продукти срещу гласуване; раздаване на 
допълнителни премии; оповестяване на „тарифи“ за гласуване. 

В рамките на извършеното наблюдение са установени различни форми за 
мобилизация на хората, които са готови да продадат гласовете си. Тук следва да се 
отбележи и по-широкото разпространение на една относително нова практика: 
официализираната форма на купуване на избиратели, която се извършва чрез 
заплащане на възнаграждение на избиратели, които се регистрират като застъпници. 
Това е практика, която налага допълнителен анализ, включително и в контекста на 
правилата за отчитане на официално допустимите разходи за финансиране на 
предизборните кампании. Резултатите от проверка на случаен принцип в Регистъра 
по Изборния кодекс показаха, че партиите, коалициите и инициативните кометите 
не декларират разходите за застъпници. 

ККООННТТРРООЛЛИИРРААНН  ВВООТТ    
Принципът за тайно гласуване като базисен принцип на избирателната система 

е регламентиран в чл. 10 от Конституцията на България. За запазването на тайната 
на вота избирателните закони назад през годините и настоящият Изборен кодекс 
предвиждат поредица от специални правила, неизпълнението на които е обвързано с 
реализация на административна или наказателна юридическа отговорност (в 
съответствие с чл. 294 от Изборния кодекс или чл. 169 от Наказателния кодекс.   

Разглежданата група от нарушения е изключително важна – тук се включват 
други форми на контролиран вот, които са показателни за опитите за незаконно 
въздействие върху волята на избирателите или за купуване на гласове.  

Относителният дял на този тип нарушения в изборния ден не е за подценяване. 
Те съставляват 18,75% от всички случаи. В сравнение с резултатите от 
наблюдението на изборите през 2009 година се наблюдава тенденция за повишаване 
на техния дял, а също така и разширяване на обхвата от разнородни практики за 
контролиране на вота на избирателите. 

В тази връзка е важно отново да се отбележи ролята на застъпниците в този 
процес. Те се използват като основен инструмент за оказване на контрол върху 
избирателите както от страна на политически партии, така и от страна на бизнес 
субекти, които са пряко или опосредствано заинтересувани от резултата в 
предизборната надпревара.  

Многобройни са изразните форми на този тип нарушения, като сред  тях най-
често наблюдавани са:  
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 присъствие на застъпници и лица без обозначителни баджове пред 
избирателните секции, които наблюдават поведението на избирателите;  

 групово гласуване на лица, които очевидно не са роднини или близки 
помежду си, както и превозване на групи от избиратели до изборните 
секции; 

 заплахи с уволнения и други финансови санкции;  
 заплаха за физическа саморазправа с опоненти или избиратели;  
 раздаване на бюлетини в близост до избирателната секция;  
 присъствие на автомобили с различна от местната регистрация;  
 събиране на лични карти на избиратели;  
 разпитване на избирателите, които са упражнили правото си на глас за 

кого са гласували;  
 изнасяне на бюлетини от избирателната секция; 
 публично оповестяване на лични данни на избирателите, които изчакват 

своя ред за гласуване в изборното помещение; 
 съставяне/използване на списъци с данни на избирателите.  
 

5.ТЕНДЕНЦИИ В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС 
  

ТТИИППООЛЛООГГИИЯЯ  ННАА  ННААРРУУШШЕЕННИИЯЯТТАА::  ТТЕЕННДДЕЕННЦЦИИИИ  ММЕЕЖЖДДУУ  ДДВВААТТАА  ТТУУРРАА  ННАА  
ИИЗЗББООРРИИТТЕЕ  ЗЗАА  ППРРЕЕЗЗИИДДЕЕННТТ  ИИ  ИИЗЗББООРРИИТТЕЕ  ЗЗАА  ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТННИИЦЦИИ  ИИ  ККММЕЕТТООВВЕЕ  
Важно уточнение относно представените резултати от наблюдението е фактът, 

че на 23 октомври (респективно на 30 октомври) 2011 година бяха проведени 
избори по формулата „2 в 1”. Това обстоятелство предопределя и невъзможността 
да се направи категорично обособяване на констатираните нарушения, относими 
само към президентските избори или само към местните избори. За подобно 
разделение могат да бъдат търсени само косвени индикатори, като например 
установена ли е значителна разлика между броя на получените сигнали от 
наблюдението в общини, в които на 30 октомври 2011 година е проведен само втори 
тур на президентските избори, и броя на получените сигнали от първия тур на 
изборите, като тези данни бъдат сравнени и анализирани с резултатите от 
наблюдаваните общини, в които и в двата изборни дни са се провели и двата вида 
избори.  

Динамиката на нарушенията, констатирани между двата тура на проведените 
избори извежда на преден план следните тенденции:  

1. В рамките на втория тур е установено увеличение на процента на 
нарушенията, свързани с опити за контрол над избирателите – от 18% до 
почти 20% от общия брой нередности. 
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2. С оглед на факта, че вторият тур от изборите е решителен за крайния 
изборен резултат, на 30 октомври 2011 година се увеличи делът на 
нарушенията, свързани с незаконна реклама и агитация. 

3. По време на втория тур картината на нарушенията се промени, като делът 
на организационните нарушения намаля чувствително. Принос за това 
имаше  основно намаляването 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).  

4. С почти един процент се увеличават нарушенията, свързани с купуване на 
гласове – от 4,27%  (на първия тур) до 5,14% (на втория тур). 
 

Таблица 1.Типология на нарушенията (сравнителни данни от наблюдението на президентски и 
местни избори, резултати от първи  и втори тур (23 и 30 октомври 2011 година)  

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 % 
 

Графика 3. Типология на нарушенията (сравнителни данни от наблюдението на президентски 
и местни избори, резултати от първи  и втори тур (23 и 30 октомври 2011 година)  
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ТТЕЕННДДЕЕННЦЦИИИИ  ВВ  ТТИИППООЛЛООГГИИЯЯТТАА  ННАА  ККООННССТТААТТИИРРААННИИТТЕЕ  ННААРРУУШШЕЕННИИЯЯ  ННАА  
ИИЗЗББООРРННИИЯЯ  ППРРООЦЦЕЕСС  ((ССРРААВВННИИТТЕЕЛЛННИИ  РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИ  ООТТ  ННААББЛЛЮЮДДЕЕННИИЕЕТТОО  ННАА  ИИЗЗББООРРИИ  
22000099  ИИ  ИИЗЗББООРРИИ  22001111))  
Общият брой на нарушенията, констатирани от прякото наблюдение на 

изборния процес през 2009 година, в това число и на сигналите, получени от 
граждани, възлиза на 634. Данните са получени въз основа на мониторинг на 
изборите за представители на България в Европейския парламент и на изборите за 
народни представители, на територията на 14 избирателни района от страната, 
осъществен от мрежа от 418 наблюдатели. Сигналите, получени при прякото 
наблюдение на изборите за членове на Европейски парламент, са общо 211; 
сигналите относно изборите за народни представители в 41-то Народно събрание са 
общо 295. Към тях следва да бъдат добавени и сигналите, получени на горещата 
телефонна линия на Асоциация „Прозрачност без граници”, като техният брой 
възлиза на 128. Повишеният брой на нарушения, констатирани във връзка с 
изборите за национален парламент, се дължи преди всичко на факта, че това са най-
важните избори в България, които определят състава на парламента и съответно – 
управлението на страната в следващия четиригодишен период.  

През 2011 година също бе извършено наблюдение на два отделни типа избори: 
местни и президентски. Следва да бъде взето предвид, че обхватът на гражданския 
мониторинг 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. Общият брой на нарушенията, констатирани от прякото 
наблюдение на изборния процес през 2011 година, в това число и на сигналите, 
получени от граждани, възлиза на 928. Сигналите, получени във връзка с първия тур 
на местните и президентските избори, са общо 539. Сигналите относно втория тур 
на изборите са общо 389.  

Поради провеждането на два типа избори в един и същи ден не може да се 
направи категорично заключение за кой от тях могат да бъдат отнесени по-голям 
брой нарушения. Въпреки това, при внимателен сравнителен анализ на данните 
може да бъде направено заключение, че местните избори концентрират по-голямо 
политическо напрежение и провокират по-значителен натиск за въздействие върху 
избирателите. В общините, в които още на първия тур са избрани кметове, се 
наблюдава рязко намаляване на броя на сигналите за изборни нарушения. Много 
по-различна е картината в общините, в които едва на втория тур са избрани кметове 
– там се наблюдава запазване на броя на подадените сигнали спрямо този на първия 
тур.  

Друга съществена тенденция е увеличаването на нарушенията, свързани с 
незаконна реклама и агитация. В тази категория 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.   

При сравнение на данните от наблюдението се откроява една друга тенденция, 
която, на фона на множеството журналистически репортажи, в определена степен се 
оказа изненадваща – делът на констатираните опити за купуване на гласове бележи 
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съществено намаление: от 11,51% през 2009 година до 4,63% през 2011 година. 
Наред с вече описаните фактори (нови мерки на институциите за разследване на 
сигнали, множество журналистически разкрития и вълната от обществено 
недоволство и нетърпимост към това явление) едно от допълнителните обяснения е 
„предприемането на мерки” от продаващите и купуващите гласове за прикриване на 
тези престъпления.  

Друга съществена тенденция е увеличаването на дела на контролирания вот – 
при сравнение на резултатите от изборите, проведени през 2009 и 2011 година, се 
установява нарастване на други „по-меки” форми на въздействие върху волята на 
избирателите от 16,2% през 2009 година до 18,75% през 2011 година.  

 
Таблица 2. Типология на нарушенията (сравнителни данни от наблюдението на избори  2009 и 

избори 2011)  

ТИПОЛОГИЯ НА НАРУШЕНИЯТА 
(сравнителни данни от наблюдението на изборите, проведени през 

2009 и 2011 година) 

 
2009 2011 

Организационни нарушения 51,81 % 50,75 % 

Незаконна реклама и агитация 20,47 % 25,86 % 

Купуване на гласове 11,51 % 4,63 % 
Контролиран вот 16,2 % 18,75 % 

 

Графика 4. Типология на нарушенията (сравнителни данни от наблюдението на избори  2009 и 
избори 2011)   

 
 

Посочените по-горе сравнителни данни показват една относително устойчива 
картина на някои типове нарушения в изборния процес. Същевременно, към 
интерпретацията на резултатите следва да се подходи аналитично и да се очертаят 
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основните фактори, влияещи върху тези стойности. В тази връзка е особено 
интересно да се отчете въздействието на тези фактори върху организационните 
нарушения и купуването на гласове.  

Делът на организационните нарушения остава устойчив – той е половината от 
всички нарушения, като през 2009 година той е 51,81%, а през 2011 година е 50,75%. 
Въпреки че резултатите показват липса на промени, вътре в тази категория е налице 
значима динамика на изразните форми.  

При сравнението между организационните нарушения, констатирани през 
2009 и през 2011 година, се констатира значителна динамика в тяхната вътрешна  
структура. Следва да се отбележи, също така, че част от организационните 
нарушения крият потенциал за по-сериозно въздействие върху резултатите от 
изборния процес, докато други от тях имат по-скоро технически характер. 

През 2009 година своеобразен връх сред нарушенията взеха изборният 
туризъм (гласуване с удостоверения за гласуване на друго място, които по различни 
оценки варира от 41 до 70 хиляди), некоректна регистрация на застъпници, 
проблеми с вписването на данни в допълнителните избирателни списъци и 
некомпетентно изпълнение на задължения от членовете на избирателните комисии.  

През 2011 година основният дял на нарушенията в тази категория се дължи на 
некомпетентност на членовете на избирателните комисии, организационни 
неуредици, опашки от чакащи гласоподаватели и хаос през избирателните секции и 
пред ОИК, пропуски при попълването на изборните книжа (като това се отнася 
както за подпечатването на бюлетините, така и за коректното съставяне на 
протоколите с резултатите от гласуването), допускане на голям брой застъпници в 
изборните помещения, недопускане на избиратели да гласуват поради некоректно 
съставени списъци, забранителни списъци или липса на документи от ТЕЛК.  

През 2009 година Асоциация „Прозрачност без граници”, редица 
международни наблюдатели и представители на партии от целия политически 
спектър поставиха съществен акцент върху проблема за купуването на гласове 
(11,51% от всички констатирани нарушения). Основните причини за този фокус на 
вниманието бяха опасността от дискредитиране на демократичния изборен процес, 
разрушителният потенциал на явлението, което деформира механизмите за 
демократично представителство и накърнява сериозно доверието на гражданите в 
представителните институции.  

В сравнение с 2009 година през 2011 година процентът на нарушенията, 
свързани с купуване на гласове, е сравнително по-малък – той се равнява на 4,63%. 
Анализът на основните причини за тази тенденция очертава няколко основни 
фактора: вълната от силно негативни обществени реакции спрямо това явление, 
поредица от репортажи и журналистически разкрития за различни практики и схеми 
за купуване на гласове, както и активизираната роля на държавните институции, 
разполагащи с правомощия за установяване и осъществяване на наказателно 
преследване на тези престъпления.  

Същевременно се увеличава разпространението на други форми на 
контролиран вот – от 16,2% през 2009 година на 18,75% през 2011 година. Една от 
причините за увеличаването е, че тази категория е пряко свързана с предприемането 
на мерки срещу купуването на гласове. С оглед на това, че тя обхваща по-меките 
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форми на въздействие, които дават индикации за незаконно въздействие върху 
волята на избирателите, е важно да се отбележи, че увеличаването на нейния дял е 
показател за актуалността на проблема и за необходимостта от предприемане на по-
адекватни и ефективни комплексни мерки срещу злоупотребата с избирателни 
права.  

Графика 5. Тенденции в типологията на констатираните нарушения на изборния процес 
(сравнителни резултати от наблюдението на избори 2009 и избори 2011) 

  
 

6.СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС, ПОДАДЕНИ 
ОТ ГРАЖДАНИТЕ В ЦЕНТЪРА ЗА ПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ НА 

ПОСТРАДАЛИ ОТ КОРУПЦИЯ ПРИ АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ 
БЕЗ ГРАНИЦИ“ 
 

АА..  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ННАА  РРААББООТТААТТАА  ННАА  ООТТККРРИИТТААТТАА  ТТЕЕЛЛЕЕФФООННННАА  ЛЛИИННИИЯЯ  
Създаването на открита телефонна линия за подаване на сигнали за нарушения 

на правилата за произвеждане на изборите бе насочено към улесняването на 
гражданите в комуникацията с институциите в хода на изборния процес. 
Администрирането на линията от неправителствена организация като Асоциация 
„Прозрачност без граници” допринесе за мотивацията на гражданите да подават 
информация за нарушения, свързани с произвеждането на избори, като наред с това 
предостави възможност за предварителна преценка за вида на констатираното 
нарушение и компетентния орган, към който следва да се обърнат в конкретния 
случай. Определянето на характера на всяко конкретно нарушение бе извършвано 
от екипа на Центъра за правна консултация на пострадали от корупция към 
Асоциация „Прозрачност без граници” и въз основа на  тази преценка бяха сезирани 
своевременно и съответните компетентни органи. Задължително условие за 
изпращането му към институциите беше сигналът да не е анонимен.  
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Предвид факта, че през 2011 година се съчета произвеждането на два вид 
избор – за президент и вицепрезидент на Република България и местни избори, 
броят на постъпилите на телефонната линия и по електронна поща сигнали за 
нарушения на изборния процес е съпоставим с тези през 2009 година, когато в 
непосредствена близост бяха проведени два избори – за представители на България 
в Европейския парламент и за народни представители.  Броят на получените 
сигнали за нарушения за изборите през 2011 година е 124. За сравнение, за изборите 
през 2009 г., когато за първи път беше открита телефонната линия, сигналите са 
общо 128, като 17 са относими към изборите за представители в Европейския 
парламент от РБ и 111 – към изборите за народни представители. 

  

ББ..  ААННААЛЛИИЗЗ  ННАА  РРААББООТТААТТАА  ННАА  ТТЕЕЛЛЕЕФФООННННААТТАА  ЛЛИИННИИЯЯ  ЗЗАА  ССИИГГННААЛЛИИ  ННАА  ГГРРААЖЖДДААННИИ  
Цялостният анализ на съдържанието на получените обаждания показва, че 

макар горещата телефонна линия да беше обявена като такава за подаване на 
сигнали за нарушения на правилата за произвеждане на изборите, гражданите 
задаваха и въпроси, свързани с правата на гласоподавателите (защо липсват имената 
им в избирателните списъци, може ли да се гласува по електронен път, допуска ли 
се гласуване с придружител, ако гласоподавателят е неграмотен, защо СИК изисква 
да се  представя решение на ТЕЛК при допускане на гласуване с придружител на 
лица с увреждания и други). Наличието на тези въпроси показва, че проведената 
разяснителна кампания или не била в необходимия обем или не е била достатъчно 
ефективна.  Разрешаването на конкретни ситуации от такъв характер в различни 
краища на страната доведе до създаване на допълнително напрежение в изборния 
ден. Същият проблем бе констатиран от екипа на Асоциация „Прозрачност без 
граници” и през 2009 година. Това извежда отново на преден план необходимостта 
от прилагането на нов по-ефективен подход на институциите (ангажирани с 
подготовката и провеждането на изборите) за информиране на гражданите относно 
избирателните им права и насърчаването на тяхното активно участие в изборния 
процес. 

 

ВВ..  ТТИИППООЛЛООГГИИЯЯ  ННАА  ППООЛЛУУЧЧЕЕННИИТТЕЕ  ССИИГГННААЛЛИИ    
За изготвянето на това обобщение е използвана информация, получена от 

сигналите, подадени по електронен път или чрез обаждане на горещия телефон за 
сигнали, функциониращ към Асоциация „Прозрачност без граници”. Данните за 
нарушенията са подавани от граждани и от наблюдатели, извършващи 
непосредствен мониторинг на  изборния процес в изборните помещения. След 
анализ на тяхното съдържание от експертен екип на организацията част от 
сигналите са предадени по компетентност на държавните институции, които имат 
правомощия да предприемат мерки за тяхното разглеждане. 
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Графика 6. Типология на получените сигнали от граждани в Центъра за правна консултация 
на пострадали от корупция към Асоциация „Прозрачност без граници” 

 
 

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННИИ  ННААРРУУШШЕЕННИИЯЯ  
Нередности с избирателните списъци 
Част от сигналите за този вид нарушения са свързани с нередности в 

избирателните списъци и за двата вида избори и по-конкретно – невключените в 
него гласоподаватели. И ако разпоредбите на Изборния кодекс (чл. 40 и 
следващите) съдържат специални правила относно изготвянето на списъците и 
начина за оповестяването им, то такива правила относно изготвянето на т. нар. 
„забранителен списък“ липсват.  

Голяма част от гражданите, които се обадиха на горещата телефонна линия в 
тази връзка, заявиха, че според тях няма основание за включването им в 
„забранителния списък“, тъй като не са променяли постоянния си адрес и не са 
напускали страната в последните 5 или 10 години. С оглед на факта, че тази 
практика крие опасност от пряко засягане на конституционни права на гражданите, 
експертният екип на Асоциация „Прозрачност без граници” оценява за необходимо 
да се преосмисли избраният подход за съставяне  на избирателните списъци. В 
контекста на подготовката на втория тур на изборите, една от адекватните мерки, 
които за съжаление не бяха предприети от институциите с компетенции в тази 
област, би била спешното актуализиране на информационните масиви, на базата на 
които се съставят избирателните списъци. Друга мярка, компенсираща до известна 
степен дефицитите в закона и в създадената практика, би била широка 
информационна кампания за информирането на гражданите относно техните права 
и възможности да реализират своите избирателни права. 

Ролята на застъпниците в изборния процес 
Друга част от нарушенията в тази група са свързани с въведените от Изборния 

кодекс правила за присъствие на определени категории лица в изборните 
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помещения. Получихме информация за отделни СИК, че се допуска в изборните 
помещения присъствие на повече от един застъпник (нарушение на императивната 
норма на § 5, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс). Липсата на 
реакция по този въпрос в някои от СИК и ОИК може да се приеме като индикация 
за недостатъчно познаване на законодателната уредба и съдържанието на 
решенията на ЦИК по процеса на произвеждане на избори. Поради това е 
необходимо да се предприемат мерки, които да гарантират ефективността на 
провеждането на обученията на членовете на СИК и  ОИК. Това нарушение е само 
едно от проявленията на концептуалния въпрос за оптимално допустимия брой 
застъпници при произвеждането на всеки вид избор. Безспорно е, че генералното 
въвеждане на лимитиран брой застъпници на един кандидат би било сериозно 
ограничение на политическите права. Но също така безспорно е, че явлението, 
което наблюдателите на Асоциация „Прозрачност без граници” констатираха на 
тези избори (присъствието на много на брой застъпници за един кандидат, партия 
или коалиция), дава основание за формиране на предположение, че тяхната роля по-
скоро е да се осъществява контрол над вота на избирателите.  

Пречки пред наблюдателите 
Съществена част от организационните нарушения са свързани със създаване 

на пречки за присъствието на наблюдатели в изборните помещения в изборния ден 
и при установяване на резултатите от гласуването (нарушение на чл. 193, ал. 2 и чл. 
210 от Изборния кодекс). В тази връзка са получени два сигналите от подобно 
естество (Пазарджик и Сливен) и за двата тура на изборите. Функцията на 
наблюдателите е да осъществяват независим контрол за спазване на правилата за 
произвеждане на избори. Отказът на председателите на СИК да допуснат 
наблюдателите да упражняват права, предоставени им от Изборния кодекс и 
нарочно решение на ЦИК в същата насока, показва непознаване на нормативната 
уредба и актовете по прилагането й от страна на членовете на СИК. Попълването на 
тези пропуски може да се преодолее основно чрез обучението им. 

Нередности в допускането на придружители 
Не по-малко съществена проявна форма на неинформираност за 

императивните правила показва наличието на сигнали, свързани с допускането на 
придружители при гласуването. От анализа на тези сигнали се налага извод, че 
въпреки ограничението за категориите гласоподаватели, които имат право да 
поискат придружител – лица с увреждане на зрението или на опорно-двигателния 
апарат, които пречат на лицето да извърши само действията при гласуване (чл. 204, 
ал. 1 от Изборния кодекс), в някои СИК е бил обсъждан въпросът за допускане на 
придружители на неграмотни лица (нарушение на чл. 204, ал. 5 от Изборния кодекс). 
Констатирани са и случаи на допускане на едно лице за придружител на повече от 
две лица, което е в нарушение на чл. 204, ал. 6 от Изборния кодекс и може да се 
приеме като индикация за контролиране на вота.  

Тук е мястото да се посочи, че част от секционните комисии прилагаха 
стриктно изискването придружител да се допуска само при представено копие от 
решение на ТЕЛК за увреждането на гласоподавателя, което показва, че не е 
невъзможно да се постигне необходимата степен на знание на правилата от страна 
на членовете на избирателните комисии.  
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Достъп до работата на общинските избирателни комисии 
Изборният кодекс съдържа уредба, която създава стройна организация във 

връзка с разглеждането и произнасянето по жалби, свързани с изборите както преди, 
така и по време на изборния ден. Всяка от избирателните комисии има 
предоставено законово правомощие да разглежда жалби, като Изборният кодекс 
определя и срокове за произнасяне по тях (чл. 26, ал. 1, т. 8, чл. 33, ал. 1, т. и чл. 36, 
ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс). И СИК, и ОИК са задължени в протоколите си да 
отбележат броя на подадените жалби и решенията по тях (чл. 224, ал. 1, т. 5; чл. 229, 
ал. 1, т. 5 и чл. 229, ал. 1, т. 19 от Изборния кодекс). Кодексът, обаче, не съдържа 
уредба за начин на завеждане на жалбите в съответната избирателна комисия. Тази 
празнота създава невъзможност да се удостовери дали всички подадени в изборния 
ден жалби в СИК и ОИК са били разгледани и по кои от разгледаните има 
произнасяне. Не е възможно и да се осъществи контрол за спазването на срока за 
произнасяне по жалбите. Така в рамките на изборния ден се стигна до създаване на 
противоречива практика в избирателните комисии, включително до случаи на 
еднолична преценка на председатели дали да се разгледа от комисията или не 
подадена жалба (например ОИК – Стара Загора, ОИК – Дупница). Получени са 
сигнали от Перник, Кърджали, Смолян,  Пазарджик, където съответните ОИК не са 
допускали кандидати или представители на партиите. За да се гарантира 
преодоляването на тази практика е необходимо да се създадат единни правила, 
които да не допускат субективност на преценката на председателите на 
избирателните комисии.   

Наред с вече посочените по-горе нарушения, бяха получени сигнали и за други 
неуредици, свързани със закъснения за отваряне на избирателните секции, 
закъснения на членове на СИК, организирано образуване на дълги опашки от 
чакащи гласоподаватели и т.н.  

ННЕЕЗЗААККООННННАА  ААГГИИТТААЦЦИИЯЯ  
В тази група се включват нарушенията, свързани с правилата за провеждане на 

агитация за избори. Сигнали за такива започнаха да се получават още преди 
официалния старт на предизборната кампания (например в Пловдив се установи 
разпространение на материали за един от кандидатите за кмет, които могат да се 
определят като косвена агитация и върху които не беше изписан задължителният 
надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление“; подобна 
характеристика имаха и билбордовете, поставени по магистралите в цялата страна, 
върху които беше изписано името на един от кандидатите за кмет на София). По 
отправените за тези факти сигнали до ОИК нямаше произнасяне с аргумента, че 
контролът върху кампанията се осъществява само в рамките на официалното й 
протичане (в 30-дневния период на предизборната кампания) и в изборния ден. Така 
на практика се допуска за времето преди началото на кампанията, агитацията да се 
води по различни правила и липсва механизъм за контрол по отношение на тях. 

Не по-малко съществен е въпросът за провеждането под различни форми на 
агитация в училища и сред ненавършили пълнолетие лица (например Бяла, община 
Русе) и осъществяването на контрол върху тази дейност както преди, така и по 
време на предизборната кампания. 

В рамките на изборния ден бяха получени сигнали за множество разнообразни 
форми на агитация: 
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 моторни превозни средства с поставени има лога или предизборни 
плакати на кандидати и партии, които обикалят населеното място (Русе, 
Дупница); 

 изписване на дъската в изборното помещение на имена на кандидати, към 
които има видимост от тъмната стаичка (с. Тънково, община Несебър) 

 агитация на чужд език (с. Долно Големанци, община Хасково); 
 допуснато присъствие на кандидат за кмет в изборно помещение (с. 

Слатино, община Бобошево, Дупница) и други. 
Изборният кодекс не въвежда изрична забрана за извършване на агитация 

преди началото на предизборната кампания, но и не допуска изрично това да се 
случва. Факт е, обаче, че такова явление съществува и то налага въпросът за 
контрола по изпълнението й да намери своето удачно решение. Доколкото ЦИК и 
ОИК имат статут на постоянни органи (ЦИК е с мандат от 5 години, ОИК е с 
мандат от 4 години), би следвало тези органи да имат правомощия да контролират 
дали и как се провежда агитация и за времето преди началото на предизборната 
кампания, както и да санкционират нарушителите. Без значение, обаче, кога се 
провежда агитационната дейност, предупреждението за престъпния характер на 
купуването и продаването на гласове трябва да е налично и да съответства на 
изискванията за поставянето му върху агитационните материали.   

ККУУППУУВВААННЕЕ  ННАА  ГГЛЛААССООВВЕЕ    
Явлението „купуване на гласове“ продължи да се проявява и в хода на 

изборите, проведени през октомври 2011 година. Сигналите за различните му 
проявления съставляват 4,63% от общия брой на всички сигнали, получени в 
резултат на прякото наблюдение на терен. На горещата телефонна линия и на 
електронната поща на Асоциация „Прозрачност без граници” получените сигнали за 
купуване на гласове съставляват 14,53% от общия брой. За сравнение, във връзка с 
изборите за представители в Европейския парламент от Република България и 
изборите за народни представители, проведени през 2009 година, на горещата 
телефонна линия и електронната поща в офиса на Асоциация „Прозрачност без 
граници” получените сигнали за купуване на гласове съставляват 21,09% от всички 
сигнали, получени от гражданите.  

ННААРРУУШШААВВААННЕЕ  ТТААЙЙННААТТАА  ННАА  ВВООТТАА  ИИ  ДДРРУУГГИИ  ФФООРРММИИ  ННАА  ККООННТТРРООЛЛИИРРААНН  ВВООТТ  
Относими към този вид нарушения са общо 11 казуса, което съответства на 

9,4% от всички сигнали, получени на горещата телефонна линия и на електронната 
поща на Асоциация „Прозрачност без граници”. В тази категория се включват: 
разгъване на попълнени бюлетини (сигнал от Плевен), използване за отбелязване на 
вота на химикалки, които оставят релеф (сигнал от Бургас), задаване на въпроси от 
застъпници на гласоподаватели как са гласували (сигнал от Ямбол) и други. 
Извеждането им като самостоятелен вид нарушение на изборния процес е породено 
от необходимостта да се направи разграничение, че в зависимост от конкретното 
проявление, е възможно да е налице или форма на контролиран вот, или 
самостоятелно нарушение, което е основание за реализация на административна 
или наказателна отговорност, в зависимост от конкретно извършеното поведение.  
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ГГ..  ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  СС  ИИЗЗББООРРННААТТАА  ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ,,  ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВОО  ННАА  
ВВЪЪТТРРЕЕШШННИИТТЕЕ  РРААББООТТИИ  ИИ  ППРРООККУУРРААТТУУРРААТТАА  ВВЪЪВВ  ВВРРЪЪЗЗККАА  СС  ННААРРУУШШЕЕННИИЯЯТТАА  ННАА  
ИИЗЗББООРРННИИЯЯ  ППРРООЦЦЕЕСС  
В голямата си част организационните нарушения отговарят на състави на 

административни нарушения, за установяването и наказването на които се прилагат 
правилата на Изборния кодекс. При спазването на компетентността, определена в 
същия нормативен акт и в зависимост от характера на сигнала, незабавно след 
получаването му, информацията се изпращаше на съответната ОИК или на ЦИК.  

Общият брой на изпратените писма до изборната администрация е 15, от които 
8 броя до ЦИК и 7 броя до ОИК.  В съдържанието на всяко писмо се описваха 
всички факти по конкретния случай и името на лицето, което е подало 
информацията, включително с указание за качеството му, когато сигналът е подаден 
от наблюдател.  

В рамките на първия тур от изборите установихме, че на посочените номера на 
факсове в ЦИК не е възможно да се изпрати факс, като не стана ясна причината за 
това. Затова основният начин за изпращане на сигналите практически остана по 
електронната поща. Въпреки, че във всяко писмо се съдържаше и молба да бъдем 
уведомени за предприетите действия във връзка с подадения сигнал, не бе получен 
нито един отговор от ОИК. От ЦИК са получени отговори за два случая, като те са 
относими към втория тур на изборите. От получената информация става ясно, 
казусите са решени.  

В Споразумението за сътрудничество между Асоциация „Прозрачност без 
граници” и МВР изрично е залегнало осъществяване на обмен на информация и 
правилата за взаимодействие между страните (точка ІІ от Споразумението). В тази 
връзка са предадени общо 15 сигнала. 

В качеството си на насрещна страна по Споразумението Министерството на 
вътрешните работи предостави обобщена информация за извършените действия във 
връзка с всички сигнали за нарушения, свързани с изборния процес, както и 
конкретна информация за техните действия по сигнали, изпратени от Асоциация 
„Прозрачност без граници”.  

Не по-малко съществен напредък се постигна и във взаимодействието между 
Асоциация „Прозрачност без граници“ и Прокуратурата на Република България, 
която ни предостави подробна информация за движението на наказателните 
производства по всички сигнали, свързани с нарушения на изборния процес.   

Така се създаде реална възможност за извършване на сравнително обстоен 
анализ, който да послужи за усъвършенстване на дейността на Асоциацията по 
наблюдението на следващи избори. Предвид съпоставимостта на данните като 
изводи от този анализ  следва да бъдат отбелязани някои тенденции по прилагането 
на закона от органите на досъдебното производство (прокуратура и разследващи 
органи) във връзка с изборните нарушения. За правилното им разбиране от по-
широк кръг лица е необходимо да се изяснят предварително някои специфики, 
свързани с наказателното производство. 
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Правна рамка на досъдебното производство 
Наказателно-процесуалният кодекс изисква за образуването на наказателно 

производство да са налице две кумулативни условия – законен повод (обикновено 
това е съобщението за извършено престъпление) и достатъчно данни, че има 
извършено престъпление. Освен с постановление на прокурор за образуване на 
досъдебно производство, кодексът допуска като алтернатива образуването да се 
извърши със съставяне на акта за първото действие по разследването (чл. 212, ал. 2). 
Доколкото тази алтернатива има характер на изключение, за прилагането й е 
поставено изискване незабавното извършване на съответното действие да е 
единствената възможност за събиране и запазване на доказателствата. В случаите, 
когато в съобщението за извършено престъпление не се съдържа достатъчно 
информация, която да обоснове образуването на наказателно производство, т.е. не 
са налице „достатъчно данни“, прокурорът може да назначи проверка по реда на 
Закона за съдебната власт, в рамките на която да се събере допълнителна 
информация. Едва след приключването на проверката прокурорът решава дали 
събраната информация е достатъчна и взима решение за последващи действия – да 
образува или да откаже да образува наказателно производство. Съответният 
правоприлагащ орган преценява самостоятелно в зависимост от конкретните 
фактически обстоятелства кой е приложимият механизъм в тази връзка. 

В обобщените доклади на прокуратурата, за по-голямата част от сигналите за 
изборни нарушения се съдържа и уточнение относно използвания правен механизъм 
от описаните по-горе. Анализът на доклада на прокуратурата показва, че  
нееднократно във връзка със сигнали, подавани във времето преди изборния ден, е 
използвана процедурата по чл. 212, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс – т.е. 
производствата са образувани с акта за първото действие по разследването в 
условията на неотложност за запазване на доказателствата. Този извод се 
потвърждава и от предоставената от Министерството на вътрешните работи 
информация за техните действия по сигнали за изборни нарушения. За сигналите, 
подадени в рамките на изборния ден, обаче, е възприета другата практика – 
възлагане на проверки по реда на Закона за съдебната власт за събиране на 
достатъчно данни за извършено престъпление. Така в случаите, когато в рамките на 
проверката са били събрани данни за образуване на досъдебно производство, се 
налага последващо повтаряне на вече извършени действия (например разпити на 
лица, които са присъствали в изборните секции или в района), за да се съберат 
доказателствата по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.   

В подкрепа на този извод са и мотивите на постановленията за отказ да се 
образува наказателно производство, които Асоциация „Прозрачност без граници” 
получи директно от съответните районни прокуратури, тъй като проверките са 
извършвани по повод сигнали, подадени от наблюдатели на Гражданската коалиция 
за наблюдение на изборния процес, инициирана от Асоциация „Прозрачност без 
граници”. Например по сигнал за контролиране на вота в Пловдив, подаден в 
рамките на изборния ден, районната прокуратура – Пловдив постановява 
извършването на проверка по реда на Закона за съдебната власт. Районната 
прокуратура – Първомай, по сигнал за купуване и продаване на гласове в изборния 
ден пред изборна секция е назначила проверка. Въпреки че подаденият сигнал не е 
анонимен, прокурорът изрично отбелязва, че краткият срок за проверката е 
препятствал възможността точно подателят на информацията да бъде установен. И 
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в двата цитирани случая крайният резултат е идентичен – постановление за отказ от 
образуване на досъдебно производство поради несъбрани достатъчно данни за 
извършено престъпление. 

Направените до тук изводи основателно пораждат въпроса дали проблемът с 
установяването, разкриването и доказването на престъпленията, свързани с 
изборните права, е недостатъчна или непрецизна правна уредба или е проблем при 
прилагането на закона. Тук стои въпросът за преценка от страна на прокуратурата и 
на разследващите органи кога следва да се приложи съответния правен механизъм. 
Тук не става въпрос за дефицит на правна уредба, която да бъде преодолян чрез  
създаване на нарочна правна норма.  

От получените в Асоциация „Прозрачност без граници“ сигнали 15 са 
подадени до МВР – 5 преди изборите и 10 в рамките на двата изборни дни. От 
конкретната информация от Министерството е видно, че в 6 от сигналите 
съдържащите се факти не са потвърдени. Това е съществен дял от подадените 
сигнали. Безспорно е, че обемът на подаваната информация не би могъл да бъде 
винаги достатъчен, за да отговоря на изискването за „достатъчно данни“ по смисъла 
на Наказателно-процесуалния кодекс, тъй като наблюдението се осъществява от 
лица, които нямат юридическа компетентност на разследващи органи. Но доколкото 
се наблюдава известно сходство във фактическите ситуации, основателно възниква 
и въпросът информация с какъв характер би следвало да се съдържа в сигналите. 
Поради това е необходимо да се предприемат съвместни действия с МВР в насока 
към разработване на правила относно препоръчително необходимото съдържание 
на сигналите. 

 

7.ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ – НОВ 
ПОДХОД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРНИЯ 

ПРОЦЕС. НАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТАТА НА 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА 

БОБОШЕВО 
 
Един от основните акценти в извършеното наблюдение бе експерименталното 

приложение на една идея, която Асоциация „Прозрачност без граници” предложи 
през 2009 година. Тя бе предложена като част от пакет за промени в изборното 
законодателство, целящи повишаване на прозрачността, отчетността и почтеността 
в изборния процес.   

Създаването на преброителни центрове (в Изборния кодекс е въведен 
терминът Преброителна комисия) е универсална мярка, която се препоръчва от 
експертите в случаите на натрупване на проблеми с администрирането на изборния 
ден, независимо от вида на избирателната система. Подходът ограничава и 
обезсмисля разнообразните практики на купуване на гласове и контролирано 
гласоподаване, които придобиха обезпокоителен мащаб през последните години в 
страната, като предлага промени в начина на администриране на изборния ден и 
броенето на бюлетините в окрупнени преброителни центрове.  
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В контекста на засилващ се натиск и опити за контрол върху волята на 
гласоподавателите преброителните комисии премахват възможността за 
проследяване на вота на отделния избирател. Предложеният подход обезсмисля 
съществуването на посредници, които разпределят финансови потоци и получават 
материални или други блага на основата на постигнати определени изборни 
резултати. Наред с това се опростяват 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.  

Идеята за създаване на регионални преброителни центрове (комисии) има 
своето положително въздействие и върху дейността на политическите партии и 
коалиции, като премахва зависимостта им от посредници, „предлагащи услуги, 
свързани с купуването на гласове”.  

Не на последно място, тя 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. 
Публичното преброяване на бюлетините създава стандарти на прозрачност, които 
са непостижими при други технологии и които радикално променят „образа” на 
изборния ден. 

Наблюдението  на изборите в община Бобошево бе извършено от екип от 
наблюдатели, които извършиха мониторинг на изборния процес през целия ден (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.  

Гласуването в общината продължи от 6.00 часа до 20.00 часа на 23 октомври 
2011 г., като за продължението от 19.00 до 20.00 часа бе взето решение на ЦИК за 
продължаване на изборния ден с 1 час с оглед на големия брой граждани, които не 
са успели да дадат своя вот. Гласуването на втория тур на изборите продължи 6.00 
часа до 19.00 часа на 30 октомври 2011 г.  

В рамките на двата изборни дни общата картина от изборния процес в 
избирателните секции не се отличаваше от тази в страната. 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 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.  
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ККООННССТТААТТААЦЦИИИИ  ООТТ  ННААББЛЛЮЮДДЕЕННИИЕЕТТОО  
Въз основа на извършеното наблюдение на работата на експерименталната 

комисия, свързана с обработването на изборните книжа и преброяването на 
бюлетините за общински съветници, кмет на община и кметове на населени места в 
община Бобошево, могат да бъдат направени следните констатации.  

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. Преброяването на 
бюлетините бе с продължителност от около 3 часа. В рамките на този период 
Комисията извърши разпределение на бюлетините, като в съответствие с указанията 
на ЦИК разпредели, а впоследствие извърши преброяване на недействителните и на 
действителните бюлетини, като следващата стъпка бе и разпределението на 
бюлетините според изразения вот за всеки кандидат.  

С оглед на разпоредбите на закона, регламентиращи точно определен начин на 
изразяване на вота, особен интерес за всички наблюдатели бе преброяването на 
недействителните бюлетини и установяването на причините за това (в повечето 
случаи това 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 потенциалните съмнения и обвинения в манипулации 
спрямо изборната администрация.  

Поради по-късното приключване на изборния ден в цялата страна бе 
констатирано забавяне на процеса на приемане на изборните книжа (поради 
удължаване на изборния ден с 1 час, както и поради необходимостта от преброяване 
на бюлетините за президент и вицепрезидент в избирателните секции, 
избирателните урни за общински съветници и кметове пристигаха в залата, в която 
заседаваше Експерименталната преброителна комисия, след 21 ч.). Това 
обстоятелство имаше обективен характер и поради тази причина не може да се 
счита за определящо при оценяването на работата на експерименталната комисия.  

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. 

С оглед на публичността при приемането на изборните книжа бе констатиран 
силно дисциплиниращ ефект върху работата на секционните избирателни комисии. 
Поради факта, че приемането и предаването на изборните книжа се извършва пред 
цялата аудитория от наблюдатели, медии и представители на кандидатите, бе 
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 един 
глас между броя на поставените подписи в протоколите и броя на бюлетините, 
намерени в урните (равняваща се на 0,4% от общия брой бюлетини). 
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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: 

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

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

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

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

 

8.ПРОЗРАЧНОСТ В РАБОТАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ 
ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИЯТА И 
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ 
 
Един от особено важните елементи в наблюдението бе свързан с работата на 

институциите, които имат правомощия при подготовката и провеждането на 
местните и президентските избори. Асоциация „Прозрачност без граници” насочи 
своето внимание към наблюдение и оценка на:  

1) прозрачност в дейността на институциите;  
2) ефективност в тяхната работа;  
3) сътрудничество с гражданското общество.   
Прозрачност и ефективност в работата на изборната администрация, 
сътрудничеството с гражданското общество  
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:  

 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; 
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 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 своите 
избирателни права.  

Във връзка с посоченото следва да се отбележи, че до края на предизборната 
кампания, в това число и до приключването на втория тур на изборите, останаха без 
последствия призивите на редица неправителствени организации за предоставяне на 
повече информация относно процеса на вземане на решения в ЦИК, детайли 
относно позициите на членовете на комисията и обобщения от проведените 
дискусии.  

На следващо място, но не и по значение, е необходимо да бъде отбелязано 
недостатъчно добре проведеното обучение на членовете на СИК, ОИК, в това число 
и на Експерименталната преброителна комисия Това на свой ред породи и най-
значимите организационни проблеми: забавяне на процеса на гласуване, 
организационен хаос, неинформираност и объркване относно процедурите в 
изборния процес, грешки в попълването на изборната документация.  

Закъснялата информационна кампания не позволи на много българските 
граждани да получат адекватна, навременна и пълна информация относно 
допустимите начини за изразяване на вота, адресите на избирателните секции, реда 
за отстраняване на неточности в избирателните списъци, което да позволи на 
гражданите да упражнят своите избирателни права.   

В рамките на изминалата предизборна кампания и на самия изборен ден бе 
констатирана ниска степен на готовност за сътрудничество с граждански 
организации и с официално регистрирани наблюдатели на изборите. Въпреки че 
създаването на Експерименталната преброителна комисия бе предложение на 
Асоциация „Прозрачност без граници”, организацията не бе поканена да присъства 
на процедурата, по която чрез жребий бе избрана община, в която да се реализира 
този експериментален метод на преброяване на бюлетините за местни избори. В 
рамките на предизборната кампания и на двата изборни дни Асоциация 
„Прозрачност без граници” се обърна с 8 писмени сигнала до ЦИК и 7 писмени 
сигнала до ОИК. От ЦИК бяха получени отговори за два случая, относими към 
втория тур на изборите. По останалите сигнали не е получена информация.   

В рамките на наблюдението на работата на ОИК бе констатирана една 
обезпокоителна тенденция – отказът на общинските избирателни комисии да 
оказват съдействие на наблюдателите и да предоставят информация, която им 
позволява да изпълняват ефективно своите функции. Не за първи път нашите 
наблюдатели се сблъскват с нежелание на представители на ОИК да оказват 
съдействие и предоставят информация за хода на изборния процес, обосновавайки 
подобна реакция с липсата на изрична регламентация в закона –  подобен подход 
спрямо наблюдателите и партньорите на TI-България е прилаган и през 2007 г., и 
през 2009 г.  През 2011 година за първи път Асоциация „Прозрачност без граници” 
констатира и друг съществен дефицит в работата на ОИК – отказът от разглеждане 
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и произнасяне на сигнали от граждани, наблюдатели и дори от представители на 
политически партии (в тази връзка са показателни случаите в Стара Загора и 
Дупница, където в определени периоди от двата изборни дни е констатиран отказ за 
приемане, и съответно - за разглеждане на сигнали и жалби). И докато в предходни 
предизборни кампании Асоциация „Прозрачност без граници” се сблъскваше с 
мълчалив отказ за съдействие от ОИК, то през 2011 година бяха получени сигнали 
за общински избирателни комисии, които не се произнасят по сигнали, в това число 
и подадени от официално регистрираните застъпници.  

Във връзка с пропуските и неточностите в така наречените „забранителни 
списъци” следва да бъде отбелязана липсата на готовност от страна на 
институциите за предприемане на мерки за, макар и частично, разрешаване на 
проблема при втория тур на изборите. Тази констатация се отнася не само до 
Централната избирателна комисия, но и до служба „Гражданска регистрация и 
административно обслужване” в Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството и Министерство на вътрешните работи. 

Прозрачност и ефективност в работата на Министерство на вътрешните 
работи и Прокуратурата на Република България, сътрудничеството с 
гражданското общество  
Водена от разбирането, че ефективната превенция и противодействието на 

купуването на гласове предполага търсене на съдействие от страна на 
правоприлагащите институции, Асоциация „Прозрачност без граници” се обърна за 
съдействие към Министерство на вътрешните работи и Прокуратурата на Република 
България.  В тази връзка бяха проведени редица работни срещи с представители на 
двете институции, в рамките на които бяха установени правила за сътрудничество, а 
също така бе подписано Споразумение за сътрудничество с МВР, което определя 
механизмите за обмен на информация относно сигнали за нарушения на 
избирателните права на гражданите. Експерти на Асоциация „Прозрачност без 
граници” участваха в обучения за прокурори и служители на МВР, организирани 
непосредствено преди началото на предизборната кампания.  

С оглед на особения акцент в наблюдението на работата на Експерименталната 
преброителна комисия в община Бобошево, Асоциация „Прозрачност без граници” 
се обърна за съдействие към Общинската избирателна комисия в община Бобошево 
и регионалните структури на МВР в Кюстендил, Дупница и Бобошево. В тази 
връзка следва да бъде отбелязано пълното и  адекватно съдействие, което бе оказано 
на екипа от наблюдатели, извършили наблюдението в тази община. 

След приключване на изборния процес Министерство на вътрешните работи 
предостави обобщена информация за извършените действия във връзка с всички 
сигнали за нарушения, свързани с изборния процес, както и конкретна информация 
за техните действия по сигнали, изпратени от Асоциация „Прозрачност без 
граници”.  

Не по-малко съществен напредък се постигна и във взаимодействието между 
Асоциация „Прозрачност без граници“ и Прокуратурата на РБ, която също 
предостави подробна информация за движението на наказателните производства по 
всички сигнали, свързани с нарушения на изборния процес.   



40 
 

Прозрачност и ефективност в работата на одитната институция, 
сътрудничество с гражданското общество  
В контекста на наблюдението на финансирането на предизборните кампании 

Асоциация „Прозрачност без граници” фокусира своето внимание и върху 
дейността на Сметната палата. На първо място, за TI-България бе важно да оцени 
какъв е ефектът от новите разпоредби в Изборния кодекс, предоставящи повече 
възможности за публичност, прозрачност и контрол върху финансирането на 
предизборни кампании в страната. На следващо място, за експертите на 
организацията бе важно да оценят готовността на институциите, в това число и на 
Сметната палата, да реализират на практика замисъла на новите разпоредби. 
Непосредствено преди началото на предизборната кампания представители на 
Асоциация „Прозрачност без граници” проведоха работни срещи с ръководството 
на Сметната палата, в рамките на които обмениха информация относно планираните 
действия за наблюдение на предизборните кампании.   

Сметната палата на Република България успя да мобилизира своя потенциал за 
изпълнение на новите разпоредби, предвиждащи създаването на Единен регистър 
Изборния кодекс. Общата оценка на редица експерти и представители на медиите 
бе, че последната мярка не доведе до окачвания резултат поради разнопосочни 
интерпретации на кандидатите относно крайните срокове за деклариране и поради 
ограничената практика за получаване на дарения за предизборната кампания. 
Въпреки че не бе реализирана в максимална степен тази идея, следва да се отбележи 
положителната оценката за усилията на Сметната палата за осигуряване на повече 
публичност и прозрачност на финансирането на предизборните кампании. Одитната 
институция създаде  функциониращ регистър 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 приключване на изборите Асоциация „Прозрачност без граници” се 
обърна към Сметната палата с искане за информация относно кандидатите в 
местните избори, които не са спазили изискванията за представяне на отчет пред 
Сметната палата, както и за информация налагани ли са глоби за неизпълнение на 
тези разпоредби. В тази връзка бе получен отговор, който предоставя необходимата 
статистическа информация, която е предмет на по-задълбочен коментар и в част 
втора на настоящия доклад. Към настоящия етап все още не наложени санкции на 
кандидатите, които не са изпълнили разпоредбите на закона. От получения отговор 
става ясно, че такива действия могат да бъдат предприети след приключване на 
проверката за съответствие между декларираните приходи и реално извършените 
разходи по предизборните кампании.  
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Част  ІІ 

НАБЛЮДЕНИЕ НА 
ФИНАНСИРАНЕТО НА 

ПРЕДИЗБОРНИТЕ КАМПАНИИ 
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1.МЕТОДОЛОГИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА 
ПРЕДИЗБОРНИТЕ КАМПАНИИ 
 
Асоциация „Прозрачност без граници” извършва наблюдение на 

финансирането на предизборните кампании в България от 2001 година насам. За 
първи път подобен тип граждански мониторинг е приложен при провеждането на 
кандидат-президентската кампания през ноември 2001 година, а методологията за 
неговото провеждане е разработена от българското национално представителство на 
Transparency International. Основните показатели, въз основа на които е изграден 
подходът за независим граждански мониторинг на финансирането на предизборните 
кампании, са прозрачност, отчетност и публичност.  

Най-ценните резултати от последователно прилагания подход на Асоциация 
„Прозрачност без граници” през изминалите 10 години са Индексът за прозрачност 
при финансиране на политическите партии и Индексът за прозрачност при 
финансиране на предизборните кампании. Направени са и редица предложения за 
промени в законодателството, регламентиращо финансирането на политическата 
дейност в България.  

Индексът за прозрачност при финансирането на предизборните кампании 
представлява комплексен измерител, който позволява установяването на 
положителните или отрицателните тенденции в изследваната област. Именно той бе 
сред основните източници, използвани от експертите на  Transparency International – 
България при разработването на аналитични разработки и на предложения за 
законодателни промени.  

През 2009 година Асоциация „Прозрачност без граници” за първи път 
инициира мащабна кампания за наблюдение на изборите, като извърши мониторинг 
и оценка на два взаимосвързани компонента: прозрачност при финансирането на 
предизборните кампании на кандидатите и наблюдение на избирателния процес за 
установяване на нарушения и нередности в изборния ден. Като средство за 
структуриране на гражданската инициатива бе приложен  рамков инструмент, 
придобил публичност с името Обществен договор за провеждането на свободен и 
демократичен избор в България. Предложеният документ включваше клаузи, които 
предвиждат предприемането на мерки срещу купуването на избирателни гласове, 
както и мерки за повече прозрачност и отчетност при финансирането на 
политическата дейност. В тази връзка следва да се отбележат четири съществени 
предложения:   

 създаване на публичен регистър на дарителите на предизборни кампании, 
достъпен за граждански контрол в реално време; 

 въвеждане на практика за превеждане по банков път на всички приходи 
на стойност над две минимални месечни заплати;  

 въвеждане на санкции за политическите партии, коалициите, 
независимите кандидати и инициативните комитети, които не са 
представили в срок финансови отчети или отчетите им не са пълни; 
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 предоставяне на компетенции на специализиран орган, който да 
извършва фактическа проверка за съответствие на декларираните 
приходи и реално извършените разходи по предизборната кампания. 

Част от предложенията на Асоциация „Прозрачност без граници” бяха 
възприети в Закона за избиране на народни представители, Закона за избиране на 
членове на Европейския парламент от Република България, както и в новия Изборен 
кодекс.  

Приетите законови изменения предопределиха в значителна степен фокуса на 
наблюдението на изборите, проведени през есента на 2011 година. Цел на 
експертния екип на Асоциация „Прозрачност без граници” бе да извърши 
мониторинг и оценка на ефекта от приложението на новото изборно 
законодателство. От ключово значение за Transparency International – България бе да 
установи какви са тенденциите в нивото на прозрачност и отчетност при 
финансирането на предизборните кампании.  

В тази връзка устойчиви показатели на наблюдението останаха прозрачността, 
отчетността и публичността в действията на кандидатите в предизборната 
надпревара. Наред с това, обаче, бе необходимо да бъде отчетено и въздействието 
на други фактори, които имат много силно влияние върху финансирането на 
предизборните кампании. Именно затова наблюдението през 2011 година бе 
разширено и обхвана дейността на: 

 кандидатите на политическите партии, коалиции и инициативни 
комитети; 

 медиите; 
 държавните и общинските институции, които имат правомощия, 

свързани с подготовката и провеждането на избирателния процес.   
Въз основа на тези параметри Асоциация „Прозрачност без граници” 

формулира своята актуализирана методология за наблюдение на финансирането на 
предизборните кампании, като през 2011 година бяха наблюдавани 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.  
Като един от основните инструменти за наблюдението бе приложен „Договор 

за почтеност при финансиране и провеждане на предизборните кампании в 
Република България”. Този документ създаде рамката на сътрудничество между 
неправителствените организации, извършили наблюдението, и участниците в 
местните и президентските избори през 2011 година, изразили готовност за участие 
в гражданската инициатива.   

Особено важно е да се подчертае, че Договорът няма чисто декларативен 
характер, а определя ясни ангажименти за предоставяне на достъп до 
информацията, свързана с финансирането на предизборните кампании на 
кандидатите (вж. приложенията в настоящия доклад).  

Документът определя:  
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 реда за извършване на проверки от страна на представителите на 
неправителствените организации;  

 характера и обема 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. 

 Мониторингът на финансирането на предизборните кампании бе осъществен 
на територията на 277 големи общини от всички райони на страната, в партньорство 
с 22 неправителствени организации. 

 

2.ПРОЗРАЧНОСТ, ОТЧЕТНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ В 
ПРЕДИЗБОРНИТЕ КАМПАНИИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ 

И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
На 19 септември 2011 година Асоциация „Прозрачност без граници” предложи 

на кандидатите за президент и вицепрезидент да се включат в инициативата, като се 
присъединят към Договора за почтеност при финансиране и провеждане на 
кампанията за избор на президент и вицепрезидент на Република България.  

От 18 официално регистрирани кандидати в предизборната надпревара 
писмена подкрепа за инициативата чрез подписване на Договора изразиха: 

 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”; 
 Мария Капон и Николай Кисьов, издигнати от „Единна народна партия”  

                                                 
7  Общини, в които е извършено наблюдението: 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. 
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В съответствие с клаузите на Договора експертите на Асоциация „Прозрачност 
без граници” получиха възможност за преглед на финансовата документация на 5 
кандидат-президентски екипа. 

 Кандидат за президент Меглена Кунева и кандидат за вицепрезидент 
Любомир Христов 

Предизборният щаб на кандидат-президентската двойка Меглена Кунева и 
Любомир Христов предостави пълен достъп до документацията, в това число 
фактури за разходи по изборната кампания, договори с фирми за доставка, 
отпечатване и разпространение на агитационни материали, стойност на сключените 
договори с телевизии и радио станции за излъчване на рекламни клипове по време 
на кампанията, декларации за дарения, разходи за застъпници в изборния ден, 
сключени договори със социологически агенции. Екипът на Асоциация 
„Прозрачност без граници” получи и ксерокопия на финансовата документация, 
налична към момента на извършване на проверката.  

 
 Кандидат за президент Росен Плевнелиев и кандидат за 

вицепрезидент Маргарита Попова  
Предизборният щаб на кандидат-президентската двойка Росен Плевнелиев  и 

Маргарита Попова предостави пълен достъп до документацията, в това число 
фактури за разходи по изборната кампания, договори с фирми за доставка, 
отпечатване и разпространение на агитационни материали, стойност на сключените 
договори с телевизии и радио станции за излъчване на рекламни клипове по време 
на кампанията. Предвид размера на държавната субсидия, която получава партия 
ГЕРБ, както и поради публичния отказ от получаване на дарения, не са постъпвали 
дарения за кампанията и това съответно не предполага използването на декларации 
за произход на средства.  

 
 Кандидат за президент Румен Христов и кандидат за вицепрезидент 

Емануил Йорданов 
Предизборният щаб на кандидат-президентската двойка Румен Христов и 

Емануил Йорданов предостави пълен достъп до документацията, в това число 
фактури за разходи по изборната кампания, договори с фирми за доставка, 
отпечатване и разпространение на агитационни материали, стойност на сключените 
договори с телевизии и радио станции за излъчване на рекламни клипове по време 
на кампанията. С оглед на една от новите тенденции през 2011 година, утвърдени от 
двете най-големи политически партии (финансиране само от държавна субсидия и 
неизползване на дарения от физически лица), решението на предизборния щаб на 
коалиция „Съюз на десните сили” е било в същата посока: при финансирането на 
предизборната кампания не са използвани дарения от физически лица и това 
съответно не предполага използването на декларации за произход на средства. 

 

 Кандидат за президент Атанас Семов и кандидат за вицепрезидент 
Поля Станчева 

Предизборният щаб на кандидат-президентската двойка Атанас Семов и Паля 
Станчева предостави пълен достъп до документацията, в това число фактури за 
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разходи по изборната кампания, извлечения от банковата сметка, договори с фирми 
за доставка, отпечатване и разпространение на агитационни материали, стойност на 
сключените договори с телевизии и радио станции за излъчване на рекламни 
клипове по време на кампанията. В предизборната кампания на партия „Ред, 
законност и справедливост” бе използвана възможността за финансиране не само 
чрез държавна субсидия, но и чрез дарения от физически лица. За получените 
дарения бяха представени декларации за произход на средствата. При първата 
проверка на документацията, поради констатирани пропуски в декларациите за 
произход на средствата (ксерокопия, липса на дата и подписи на двете страни) 
експертите на Асоциация „Прозрачност без граници” обърнаха внимание и изразиха 
своите препоръки за тяхното отстраняване8. При извършване на втората проверка 
пропуските в документите бяха отстранени. 

 Кандидат за президент Красимир Каракачанов и кандидат за 
вицепрезидент Даниела Симидчиева – Димитрова 

Предизборният щаб на кандидат-президентската двойка предостави 
възможност за проверка на финансовата документация, свързана с кампанията. С 
оглед на това, че е извършена една проверка, в началото на предизборната 
кампания, и с оглед на факта, че партията е избрала децентрализиран подход да 
финансиране на кампанията, представителите на предизборния щаб са изразили 
уверения, че другата част от документацията се съхранява в предизборните щабове 
в страната. Екипът на Асоциация „Прозрачност без граници” констатира, че 
размерът на получените дарения е малък и не предполага използването на 
декларации за произход на средствата. 

Предизборният щаб на кандидат-президентската двойка Мария Капон и 
Николай Кисьов не осигури достъп до финансовата документация относно 
предизборната кампания, въпреки че изрази официална подкрепа за инициативата и 
подписа Договора за почтеност при финансиране и провеждане на кампанията за 
избор на президент и вицепрезидент на Република България. Насрочената първа 
проверка не беше извършена поради невъзможност да бъдат предоставени 
разходните документи, които (по време на кампанията) са разпръснати в офисите на 
партията в цялата страна. Въпреки усилията на монитиращия екип да проведе среща 
след приключване на изборите, такава не бе проведена.  

Следва да се подчертае, че в рамките на проверките на финансовата 
документация на кандидатите за президент и вицепрезидент, някои от партиите 
осигуриха достъп и до финансовата документация относно предизборните кампании 
на кандидатите в местните избори – ГЕРБ, СДС и РЗС. Също така, партия 
„Зелените” изрази готовност за подкрепа на инициативата, като се присъедини към 
договора на национално ниво.  

В резултат на извършеното наблюдение могат да бъдат направени следните 
констатации и обобщения относно финансирането на предизборните кампании на 
кандидатите за президент и вицепрезидент: 

                                                 
8  В съответствие с клауза 2 от Договора  представителите на наблюдаващия екип се задължават: „Да 
предоставят експертни консултации на всички заинтересовани лица, институции и организации относно 
международно утвърдените стандарти за финансиране на политическата дейност и механизмите за 
повишаване на прозрачността и отчетността в предизборния процес.”  
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1. Констатирана е по-голяма готовност на кандидатите и предизборните 
щабове да предоставят достъп на външни наблюдатели до финансовата 
документация и да дадат публичност на тази информация. В сравнение с 
предходни избори това е една положителна тенденция, която отчасти 
вероятно се дължи и на завишените  изисквания за публичност и отчетност 
в Изборния кодекс, според които отчетите се публикуват в регистъра, 
достъпен чрез интернет сайта на Сметната плата. 

2. В рамките на изминалата предизборна кампания се открои тенденция за 
ограничаване на финансирането чрез дарения от физически лица. Един от 
факторите за това, по оценки на представители на политическите партии, е 
икономическата криза, която ограничава и възможностите на гражданите 
да подкрепят своите кандидати. Другият фактор е предпазливостта на 
предизборните щабове от получаване на дарения, информацията за които 
се публикува в интернет в рамките на предизборната кампания. 

3. От извършената проверка в Сметната палата е установено 100% 
изпълнение на изискването за предоставяне на отчети през Сметната палата 
в рамките на законовоустановения срок. В сравнение с предишни 
предизборни кампании следва да се отбележи, че това е най-високият дял 
(100%) на кандидати, изпълнили изискванията на закона. 

4. Запазва се тенденцията, констатирана и през 2006-2007 година, според 
която нивата на прозрачност и отчетност на кандидат-президентската 
кампания са по-високи в сравнение с тези в предизборните кампании на 
кандидатите за местни органи на властта.   

5. Налице са обстоятелства, провокиращи съмнения за легализиране на 
средства с неясен произход чрез официалното им деклариране от 
физически лица, които не са реалните собственици на дарените средства 
(множество дарения с една и съща сума под прага от 1000 лв., изискващ 
превод по банков път; дарения на максимално допустими суми (10000 лв.) 
с произход „заплата” или „спестявания”).    

6. Продължава практиката да не се декларират разходи за възнаграждения  на 
застъпници. Въпреки масово разпространената практика за ангажиране на 
застъпници, почти никоя партия, коалиция или инициативен комитет на 
независим кандидат не декларира извършени разходи за заплащане на 
застъпниците.  

7. Кандидатите се стремят да отложат задължението за деклариране на 
приходите за финансиране на кампанията (тук е визирано задължението за 
деклариране по време на самата кампания, като достъпът се осигурява чрез 
интернет сайта на Сметната палата).   

 

ТТЕЕННДДЕЕННЦЦИИИИ  ВВ  ППРРЕЕДДИИЗЗББООРРННИИТТЕЕ  ККААММППААННИИИИ  ННАА  ККААННДДИИДДААТТИИТТЕЕ  ЗЗАА  ППРРЕЕЗЗИИДДЕЕННТТ  ИИ  
ВВИИЦЦЕЕППРРЕЕЗЗИИДДЕЕННТТ::  22000066--22001111  
Сравнението в стойностите на основните показатели на Индексите за прозрачност 

при финансиране на предизборните кампании на кандидатите за президент през 2006 г. 
и 2011 г. показва повишаване на стойностите на компонент отчетност и публичност, и 
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намаляване на стойността на компонента, отразяващ обществените възприятия относно 
нивото на прозрачност при финансиран на кампаниите. 

 
Таблица 3. Индекс за прозрачност при финансиране на предизборните кампании на 

кандидатите за президент и вицепрезидент 
Индекс за прозрачност при финансиране на предизборните кампании 

на кандидатите за президент и вицепрезидент 
(0-най-ниска стойност, 10-най-висока стойност) 

Основни показатели 2006 2011 
Обществени възприятия за нивото 
на прозрачност 1,87 1,77 
Отчетност при финансиране на 
предизборните кампании 8,57 10 
Публичност – предоставяне на 
достъп до информация 1,43 2,78 

 

3.ПРОЗРАЧНОСТ, ОТЧЕТНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ В 
ПРЕДИЗБОРНИТЕ КАМПАНИИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 
 
В съответствие с установения подход за мониторинг Асоциация „Прозрачност без 

граници” и партньорските неправителствени организации извършиха наблюдение на 
предизборните кампании на кандидатите за кметове и общински съветници в 27 големи 
общини, разположени на територията на всички райони в страната: 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.  

Един от основните инструменти за наблюдението бе Договорът за почтеност 
при финансиране и провеждане на предизборните кампании на кандидатите за 
кметове и общински съветници. С присъединяването към този документ 
кандидатите се ангажират да спазват принципите за прозрачност, публичност и 
отчетност в предизборните си кампании и да предоставят достъп до финансовата 
документация. 

В допълнение към това след приключване на предизборната кампания бе 
извършена проверка дали се спазват разпоредбите на чл. 160, ал.1 от Изборния кодекс, 
съгласно която „в срок до 30 дни от избирането му всеки общински съветник или кмет 
е длъжен да декларира пред съответния общински съвет източниците на финансирането 
и разходите, които е направил по време на предизборната кампания”.  

В резултат от извършеното наблюдение е констатирано следното:  
1. Декларирана готовност за осигуряване на достъп до информация относно 

финансирането на кампаниите чрез присъединяване към договора е 
изразена от 85 предизборни щаба, издигнали кандидати за кмет и от 88 
предизборни щаба, издигнали кандидати за общински съветници. 

2. Реален достъп до финансовата документация е осигурен от 46 от 
кандидатите за кметове и от 47 от кандидатите за общински съветници, 
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присъединили се към договора. За съжаление, следва да се отбележи, че в  
редица случаи местните монитиращи екипи са констатирали отстъпление 
от договореностите, изразяващо се в непредоставяне на информация за 
реално извършените разходи по време на предизборната кампания. Най-
честата изтъквана причина е че финансирането се извършва от централните 
щабове и те са тези, които предоставят информация на Сметната палата.  

3. В повечето общини се наблюдават сходни реакции от страна на 
кандидатите, които отказват да подпишат споразумението. Най-често те 
или не отговарят на запитванията от страна на представителите на 
монитиращата организация, или след първоначално заявено желание за 
сътрудничество отказват последващи контакти. 

4. Изискването за деклариране на разходите на новоизбраните кметове и 
общински съветници се изпълнява. В тази връзка следва да се отбележи, че 
в много общини именно местните монитиращи екипи са информирали  
общинските съвети за това ново изискване на закона. 

5. Нивото на отчетност относно финансирането на предизборните кампании 
на кандидатите за местно управление се повишава. Това е валидно както за 
всички участници в местните избори, така и за различните категории – 
партии, коалиции и инициативни комитети (вж. таблиците с информация 
по данни от Сметната палата за 2011 г. и проверки на Асоциация 
„Прозрачност без граници” в архива на Сметната палата от 2007 г.). 
Резултатите от наблюдението на изборите през 2007 година показаха 
изключително сериозен проблем с отчетността на инициативните комитети 
и коалициите. Сравнението с резултатите от 2011 година показва, че са 
налице положителни тенденции  в нивото на отчетност  при тези категории 
участници. В тази връзка има основание за положителна оценка на 
въведените изискванията за отчетност в изборното законодателство.  

Таблица 4. Тенденции в отчетността на участниците в местни избори: 2007 - 2011 

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ 
КАТЕГОРИИ УЧАСТНИЦИ  

2007 2011 

Представили отчети 40,18% 47,41% 

Непредставили отчети 59,82% 52,58% 
 

Таблица 5. Тенденции в отчетността на отделните категории участници в местните   
избори: 2007 - 2011 

УЧАСТНИЦИ В МЕСТНИ 
ИЗБОРИ 

 Представили отчети  

 
2007 2011 

Коалиции (регистрирани на местно 
ниво) 24,49% 67,93% 
Инициативни комитети 
(регистрирани на местно ниво) 14,71% 25,63% 

 



50 
 

  

4.ПРОЗРАЧНОСТ НА МЕДИИТЕ ПРИ ОТРАЗЯВАНЕ НА 
ПРЕДИЗБОРНИТЕ КАМПАНИИ 
 
Вторият фокус на наблюдението бе дейността на медиите във връзка с 

провеждането на двете предизборни кампании. Включването на темата за ролята на 
медиите е обусловено не само от значението, което политическите партии 
приписват на достъпа до медийното пространство като основно средство за контакт 
с избирателите, но от съществения дял на финансови средства, които се предоставят 
на медиите в предизборния период. За Асоциация „Прозрачност без граници” бе 
много важно да бъде установен и оценен ефектът от спазването на новите 
разпоредби на Изборния кодекс, съгласно които медиите следва да осигуряват: 

 публичност на информацията относно условията и цените за отразяване на 
предизборните изяви на кандидатите, чрез публикуването й на интернет 
страницата на съответната медия; 

 своевременно предоставяне на тази информация на Сметната палата, 
Централната избирателна комисия и на Общинските  избирателни комисии; 

 равни условия за всички регистрирани за участие в изборите партии, 
коалиции от партии и инициативни комитети; 

 информация за предварително заплащане за отразяване на предизборните 
изяви на кандидатите; 

 спазване на задължителните реквизити на материалите (в това число 
надписите относно забраната за купуване и продаване на гласове).   

 В периода септември – октомври 2011 година екипите на неправителствените 
организации – партньори на Асоциация „Прозрачност без граници”, извършиха 
наблюдение на отразяването на предизборните кампании на кандидатите за 
общински съветници и кметове в 163 местни и регионални медии.  
 Въз основа на извършения мониторинг могат да бъдат направени следните 
констатации и обобщения: 

 изискването за осигуряване на публичност на информацията относно 
условията и цените за отразяване на предизборните изяви на кандидатите не 
се спазва стриктно от медиите, като половината от тях (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. 
Това не осигурява възможност за получаване на ясна и точна представа 
дали са спазени специфичните изисквания на закона или са представени 
общи условия, валидни и за предизборната кампания; 

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

 новите изисквания на Изборния кодекс (задължение за публикуване на 
информация за условията в интернет сайта и задължение за предоставяне на 
информация на Сметната палата и Общинската избирателна комисия) 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. 

 
Графика 7. Спазване на изискването на публикуване на информация за условията и цените на 

медиите (в съответствие с чл. 138 от Изборния кодекс) 

 
  

5.ПРОЗРАЧНОСТ В РАБОТАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ 
ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИЯТА И 
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ 
 
Ефективната работа на институциите, ангажирани с подготовката и 

провеждането на изборите, е ключов фактор за спазването на утвърдените 
демократични стандарти за протичане на изборния процес. С оглед на това 
Асоциация „Прозрачност без граници” извърши наблюдение на ключови елементи 
от работата на Общинските избирателни комисии и на местната администрация, 
които имат пряка връзка с: 
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 въпроси от ключово значение за честността на изборите (ограничаване на 
възможностите за нарушения на изборния процес, контрол на 
финансирането на предизборните кампании в рамките на предизборния 
период и др.); 

 осигуряване възможност на граждански организации да извършват 
безпрепятствено наблюдение на предизборния процес.   

В тази връзка Асоциация „Прозрачност без граници” приложи още един 
инструмент за оценка на институциите, основаващ се на три показателя: 

 съдействие на граждански организации при извършване на наблюдение на 
предизборните кампании (предоставяне на информация за официален 
контакт с предизборните щабове на регистрираните кандидати); 

 осъществяване на контрол при нарушение на правилата на предизборната 
кампания в предизборния период; 

 осигуряване на публичност на регистъра за издадените удостоверения за 
гласуване на друго място; 

 осигуряване на достъп до информация и възможност за наблюдение на 
работата на изборната администрация в изборния ден.   

Съдействие на граждански организации при извършване на наблюдение на 
предизборните кампании: предоставяне на информация за официален 
контакт с предизборните щабове на регистрираните кандидати  
Подходът, който Асоциация „Прозрачност без граници” прилага в 

продължение на 10 години, е основан на политическа безпристрастност и прилагане 
на еднакъв стандарт във взаимоотношенията с всички кандидати за изборни 
позиции. За да приложи този подход, монитиращият екип на организацията е 
установил практика да търси съдействие от изборната администрация, която е 
регистрирала участниците в съответните избори. При наблюдението през есента на 
2011 година отново се обърнахме към  общинските избирателни комисии с молба за 
получаване на информация относно адресите за официална кореспонденция на 
предизборните щабове, за да установим контакт с регистрираните кандидати, 
подкрепящите ги политически партии, коалиции и инициативни комитети на местно 
ниво. Установено бе, че изборната администрация 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.  

Описаните по-горе обстоятелства се оказаха едно от препятствията, които 
затрудниха монитиращите екипи при установяването на контакт с всички 
регистрирани кандидати в наблюдаваните общини.   

Контрол при  нарушение на правилата на предизборната кампания в 
предизборния период 
Съгласно чл. 149 от Изборния кодекс общинските избирателни комисии имат 

правомощията да налагат санкции за извършени нарушения на правилата на 
предизборната кампания. Макар че този компонент има непряка връзка с темата за 
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финансирането на предизборните кампании, той е показателен за готовността на 
изборната администрация да упражнява пълноценно своите контролни правомощия.  

В тази връзка бе установено, че от 27 общински избирателни 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).  

Публичност на регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго 
място  
В отговор на широко разпространените практики за издаване на удостоверения 

за гласуване на друго място през 2009 г., в Изборния кодекс от 2011 г. бе 
ограничена до минимум възможността за издаването на тези документи. 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”. Асоциация 
„Прозрачност без граници” извърши проверка за изпълнението на тази разпоредба.  

В тази връзка бе констатирано, 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 е предприела 
действия по създаването на този регистър. 

Осигуряване на достъп до информация и възможност за наблюдение на 
работата на изборната администрация 
Въпросът за осигуряване на достъп до информация относно работата на 

изборната администрация стана предмет на една от най-активните дискусии за 
отминалите избори. Той получи по-значим обществен отзвук през изминалите 
последните месеци, но следва да се отбележи, че наблюдателите на Асоциация 
„Прозрачност без граници” се сблъскват за пореден път с този проблем. 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.      

 

6.ИНДЕКСИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ФИНАНСИРАНЕТО НА 
ПРЕДИЗБОРНИТЕ КАМПАНИИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА 
 

ООССННООВВННИИ  ППРРООЦЦЕЕССИИ  ИИ  ТТЕЕННДДЕЕННЦЦИИИИ  
В резултат от продължилата няколко години дискусия относно принципите за 

определяне на размера на държавното финансиране за дейността на политическите 
партии, държавната субсидия беше неколкократно увеличавана. Основният 
аргумент в подкрепа на тази промяна се основаваше на по-голямата възможност за 
установяване на публичен контрол върху финансирането на политическите партии. 
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Преди извършването на тази промяна в обществения дебат по темата бе силно 
застъпен въпросът дали е възможно Сметната палата да проверява финансирането 
на политическите партии и да изисква отчети, след като финансирането се формира 
в по-голямата си част или изцяло от частни източници. 

Непосредствено след въвеждането на законови изисквания за предоставяне на 
финансови отчети на политическите партии в Сметната палата, Асоциация 
„Прозрачност без граници” регистрира нисък относителен дял на партиите, готови 
да прилагат закона. Липсата на ефективни санкции за нарушаването на чл. 34от 
Закона за политическите партии 9  позволяваше за относително дълъг период от 
време значителна част от политическите партии да отказват стриктното прилагане 
на нормите за отчетност. Най-често изтъкваната причина в това отношение бе 
липсата на публично финансиране за дейността на политическите партии, което по 
същество водеше до това, че само партиите, получаващи държавна субсидия, 
считаха, че са задължени да предоставят финансов отчет за дейността си. 

Изминалите десет години отбелязват положителна тенденция в това 
отношение. След въвеждането на промени в Закона за политическите партии, макар 
и постепенно, започна да нараства делът на партиите, отчитащи своята финансова 
дейност. Служебното заличаване на съществена част от формално съществуващите 
политически партии от Регистъра на съда намали общия им брой и увеличи още 
повече дела на онези, чието финансово състояние подлежи на публичен контрол. 
Мониторингът върху финансирането на предизборната кампания за президентските 
избори през 2006 година регистрира трайно нарастване на дела на регистрираните 
партии, спазили закона при представяне на финансовите отчети за дейността си 
през 2005 година. 

Същевременно, още по време на кампанията за парламентарните избори през 
2005 година, експертите на Асоциация „Прозрачност без граници” поставиха 
въпроса за рисковете, свързани с навлизането на така наречените „мръсни пари” в 
политиката. Регистрирана бе трайна тенденция на нарастване на разходите за 
провеждане на предизборни кампании при относително запазване на отчитаните 
суми, които продължаваха да бъдат в рамките на законово фиксираните максимално 
допустими прагове. Рисковете, свързани с установяването на практика, подобна на 

                                                 
9 Закон за политическите партии, Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Политическите 
партии изготвят финансов отчет за предходната календарна година съгласно изискванията на чл. 26 от Закона за 
счетоводството.  
(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) Финансовите отчети по ал. 1 преди представянето им в Сметната палата подлежат на 
независим финансов одит и заверка от независим финансов одитор, ако политическата партия през отчетния период 
е получила или изразходвала суми и/или друго имущество на стойност над 50 000 лв., независимо от техния 
произход. 
(3) Разходите за одита и заверката на финансовите отчети са за сметка на съответната политическа партия. 
(4) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) До 31 март всяка година политическите партии 
представят на Сметната палата финансов отчет на хартиен и електронен носител. Към него се прилага декларация по 
образец, в която се съдържа списък на физическите лица, направили дарения. 
(5) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Годишен финансов отчет, който не отговаря на 
изискванията на ал. 1 и/или ал. 4 относно формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е 
придружен с декларацията по ал. 4, се смята за неподаден. 
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 73 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Сметната палата публикува на интернет 
страницата си в срок до 15 април на текущата година отчетите и декларациите по ал. 4, списък с наименованията на 
партиите, които не са подали отчети в срока по ал. 4, както и списък на партиите, получили държавна субсидия през 
предходната година. 
(7) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) Сметната палата изготвя образец на декларацията по ал. 4. 
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„прането на пари” чрез предизборна кампания, бяха определени като съществен 
елемент от корупцията в изборния процес, в частност и по-общо – като съществен 
компонент от политическата корупция. 

По отношение на финансирането на предизборните кампании общите 
принципи за финансова отчетност на политическите партии притежават определена 
специфика. В годините, в които се провеждат избори, политическите партии са 
длъжни освен годишен финансов отчет да декларират приходите и разходите, които 
са реализирали при подготовката и провеждането на предизборната кампания. По 
този начин в определени периоди от време се запазва рискът от частично 
припокриване на декларираните разходи, което позволява запазването на 
специфична „сива зона” в партийните финанси. Дейности, извършвани по 
отношение на предизборната кампания, могат да бъдат отчетени като отнасящи се 
до обичайните финансови приходи и разходи на партиите, и обратното. 
Специфичен пример в това отношение е възможността държавната субсидия да 
бъде посочена като източник на средства за провеждане на предизборната кампания. 

Същественият въпрос за частния произход на средствата за финансирането на 
политическите партии придобива различни измерения, когато става въпрос за 
финансиране на предизборни кампании. Принципът, към който се придържа 
Асоциация „Прозрачност без граници”, се основава на разбирането, че дори и 
частни по своя произход, финансовите средства, с които разполагат политическите 
партии, са насочени към осигуряване на възможността техни представители да 
участват в публичния живот и в процеса на вземане на решения. Следователно, по 
отношение на финансирането на предизборните кампании формираните от частни 
източници доходи на политическите партии също следва да подлежат на 
деклариране и проверка. 

По-високите относителни дялове на политическите партии, които депозират 
своите годишни финансови отчети в Сметната палата, както и на тези, които 
отчитат приходите и извършените разходи за предизборните кампании през 
последните няколко години, формират само една част от необходимите условия за 
трайно ограничаване на рисковете от корупция в изборния процес. За да бъдат 
постигнати трайни резултати в това отношение е необходимо не само да бъде 
засилен контролът върху декларираните приходи и разходи, но и върху начина, по 
който се изразходва държавната субсидия за дейността на политическите партии. 

 

ИИЗЗББООРРИИТТЕЕ  ВВ  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВААТТАА  ННАА  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННООТТОО  ММННЕЕННИИЕЕ  
Резултатите от национално представителното пост-електорално 

социологическо изследване, проведено по поръчка на Асоциация „Прозрачност без 
граници”, в интервала 2-9 декември 2011 година показват, че според мнозинството 
от анкетираните (52,5%) най-сериозният проблем на отминалите избори е 
купуването на гласове. Едва 4,3 % от всички отговорили на този въпрос са посочили, 
според тях не е имало проблеми при провеждането на изборите за президент и за 
местни органи на властта. Прави впечатление сравнително рядкото посочване на 
изборния туризъм като проблем на отминалите избори – само 8,0 % от анкетираните 
са посочили този отговор. Резултатите от това изследване показват, че Изборният 
кодекс е успял да съдейства за решаването на този проблем. 
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Съществена част от анкетираните са посочили като най-сериозни проблеми на 
предизборната кампания различен вид трудности, свързани с организацията на 
изборите. Повече от една трета от всички анкетирани (35,1%) са определили и 
основната причина за проблема, а именно – организирането на двата вида избори в 
един и същи ден.  

Сред посочените организационни трудности на второ място са откроени 
проблемите с избирателните списъци – една четвърт (25,4%) от анкетираните 
граждани са посочили това като сериозна бариера пред възможността за ефективно 
упражняване на правото на глас. 

За съществени групи от избирателите съществен 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 избирателни 
комисии;  

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

 11,4% са посочили като проблем некомпетентните действия на ЦИК.  
Трудностите в изборния процес, предизвикани от организацията и действията 

на самата изборна администрация, според резултатите от проведеното 
социологическо изследване, представляват най-голям дял от проблемите, с които се 
свързват проведените избори. 

Три други групи причини, различни от темата за организацията и 
провеждането на изборите, намират също свое място сред регистрираните мнения: 

 на първо място според 30,8% от анкетираните лица се нарежда отказът от 
гласуване на голяма част от гражданите. Тук следва да се подчертае, че 
според съществена част от анкетираните ниската избирателна активност все 
повече се превръща в проблем пред качеството на изборния процес. Това се 
оценява като значително по-съществен проблем в сравнение с другата група 
от проблеми, изброени по-долу; 

 опитите на бизнес-сдружения и работодатели да участват в изборния процес 
като оказват влияние на своите работници се определят като проблем от 
8,5 %. Това по същество е една от основните изразни форми на контролиран 
вот;  

 липсата на достатъчно дебати за бъдещето на страната или на общината е 
посочена като един от най-сериозните проблеми от 8,4 % от анкетираните 
граждани. 

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 
разбирането, че са налице сериозни проблеми, които поставят под съмнение 
честността и демократичността на изборния процес. Най-често посочван отговорен 
фактор за това са политическите партии, които се интересуват основно от резултата, 
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но не и от честността на изборите – това мнение споделят 36,5 % от анкетираните 
граждани. 

Според анкетираните на второ място отговорността би трябвало да бъде 
понесена от отделни кандидати, които са „свикнали да постигат своето с корупция” 
– 11,1% от изследваните лица са подкрепили подобна оценка. Приблизително 
същата отговорност (10,3 %) за компрометирането на изборния процес би трябвало 
да носят организираните престъпни групи, които се опитват да си купят власт. Едва 
5,4 % от всички отговорили на този въпрос смятат,  че отговорност за качеството на 
изборния процес носят и самите граждани, които не защитават собствените си права. 

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, в които са агитирани срещу 
заплащане да се регистрират като застъпници на определена партия и да гласуват за 
нея. Отново на базата на собствения си опит 4,0 % от изследваните лица заявяват, че 
им е била предложена материална облага срещу гласуване в полза на определена 
политическа партия. По-голям е делът на 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. 

Резултатите от проведеното социологическо изследване показват, че повече от 
половината от анкетираните граждани (50,8%) смятат, че избраните президент и 
вицепрезидент ще бъдат зависими от онези, които са финансирали тяхната 
предизборна кампания. Линиите на подобна зависимост, според регистрираните 
оценки се разделят на две части: 78,4 % са посочили, че кампанията е финансирана 
от политическата партия, издигнала техните кандидатури, а 37,2 % смятат, че това 
са приближени на партията фирми, както и приближени медии. 

В обобщение на представените данни от социологическото изследване следва 
да се подчертае, че повече от една трета от изследваните лица (37,1 %) в различна 
степен, пряко или косвено, са били обект или свидетели на форми на опорочаване 
на изборите. Сам по себе си този факт буди тревога, тъй като компрометира в 
значителна степен смисъла на политическото участие и формира разбиране за 
нелегитимен достъп до властта. За тези избиратели корупцията в изборния процес 
не е абстрактно понятие, използвано при взаимните обвинения между кандидати и 
политически партии. Влиянието на техния личен или опосредстван опит върху 
мнението им, както и върху цялостната им оценка за политическите процеси в 
страната, може да се окаже определящо за цялостната им позиция и участие в 
бъдеще. 

 

ООССННООВВННИИ  ККООММППООННЕЕННТТИИ  ННАА  ИИННДДЕЕККССАА  ЗЗАА  ППРРООЗЗРРААЧЧННООССТТ  ППРРИИ  ФФИИННААННССИИРРААННЕЕТТОО  
ННАА  ППРРЕЕДДИИЗЗББООРРННИИТТЕЕ  ККААММППААННИИИИ    
В съответствие с установената през 2001 година методология на Асоциация 

„Прозрачност без граници”, прозрачността при финансирането на предизборните 
кампании у нас се определя на базата на определено съотношение между: (1) 



58 
 

общественото възприятие за нивото на прозрачност при финансирането на 
кампаниите, (2) отчетността на кандидатите и (3) публичността на 
информацията относно финансирането на кампаниите (предоставен достъп до 
финансовата документация). Тези три компонента изграждат цялостен индекс, 
който отразява постигнатото равнище на прозрачност при финансирането на 
конкретна предизборна кампания. 

Както и при модела на международния Индекс за възприятие на корупцията на 
Transparency International, този Индекс се определя в рамките на скала от 0 – 
показател за липса на прозрачност, до 10 – показател за максимално високо ниво на 
прозрачност при финансирането на предизборните кампании. Всяка стойност, по-
ниска от 5 пункта, определя наличието на съществени проблеми, свързани с 
гарантирането на прозрачност при финансирането на предизборните кампании, а 
оттам и на почтеността на изборния процес.  

 

ИИННДДЕЕККСС  ЗЗАА  ППРРООЗЗРРААЧЧННООССТТ  ППРРИИ  ФФИИННААННССИИРРААННЕЕТТОО  ННАА  ППРРЕЕДДИИЗЗББООРРННИИТТЕЕ  
ККААММППААННИИИИ  ННАА  ККААННДДИИДДААТТИИТТЕЕ  ЗЗАА  ППРРЕЕЗЗИИДДЕЕННТТ  ИИ  ВВИИЦЦЕЕППРРЕЕЗЗИИДДЕЕННТТ  ННАА  
РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  ППРРЕЕЗЗ  22001111  ГГООДДИИННАА  
Обществени възприятия за нивото на прозрачност 
Първият компонент на този индекс се основава на доминиращите обществени 

възприятия за равнището на прозрачност при провеждането на предизборните 
кампании. Досегашният опит показва, че обществените нагласи остават трайно 
скептични по отношение на прозрачността и отчетността при финансирането на 
политическите партии и предизборните кампании. Данните от пост-електоралното 
социологическо изследване, проведено по поръчка на Асоциация „Прозрачност без 
граници” не променят тази тенденция: 33,9% от всички изследвани лица са 
посочили, че финансирането на предизборната кампания не е било прозрачно в 
достатъчна степен. На базата на тези резултати стойността на този компонент на 
индекса остава ниска – 1,77. 

Отчетност при финансиране на предизборните кампании 
Вторият компонент отразява общата степен на спазване на законовите 

изисквания за представяне на финансови отчети в Сметната палата, съгласно 
Изборния кодекс10. Стойността на този компонент е максимална, като в сравнение с 
предходните е налице чувствително подобряване на отчетността в действията на 
кандидатите. Числовата стойност на този компонент е 10,00. 

Публичност при финансиране на предизборните кампании 
Третият компонент отразява не само декларираното намерение за публичност 

на приходите и реализираните разходи в хода на предизборната кампания, но и 
реално предоставения достъп до финансовата документация от страна на 
кандидатите в изборния процес. Подходът на Асоциация „Прозрачност без 
граници”, в съответствие с практиката на Transparency International, включва 

                                                 
10 Чл. 159, ал. 1 от Изборния кодекс: „В срок до 30 дни след изборния ден партиите, коалициите от 
партии и инициативните комитети представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител 
отчет за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащане във връзка с предизборната 
кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка.” 
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отправянето на предложение към всички кандидати на партии, коалиции и 
инициативни комитети, да подпишат споразумение (Договор за почтеност при 
финансиране и провеждане на предизборните кампании в Република България), 
ангажиращо ги да предоставят на независими граждански наблюдатели достъп до 
първичните финансови документи от предизборната кампания. В този смисъл, този 
компонент отразява реално предоставения достъп до тези документи спрямо общия 
брой на явилите се кандидати. Стойността на този компонент е 2,77. 

Обща стойност на Индекса за прозрачност при финансирането на 
предизборните кампании на кандидатите за президент и вицепрезидент на 
Република България през 2011 година 
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. 
Измерената стойност на Индекса през 2011 година е 4,85. 

В сравнение с 2006 година е налице съществено подобряване на равнището на 
прозрачност на финансирането на кандидат-президентската кампания. В същото 
време, независимо от подобряването на общата стойност на Индекса, не трябва да 
се пренебрегва фактът, че в масовите обществени оценки се запазва високото 
нивото на критичност по отношение на финансирането на изборния процес. 
Подобряването на общата стойност на Индекса е резултат от по-добрата отчетност 
на кандидатите пред Сметната палата. Тя е следствие на законодателните промени, 
извършени през последните години, в това число и на новия Изборен кодекс. За 
съжаление, по-стриктното спазване на закона не води след себе си нито до 
чувствително по-високи равнища на публичност, изразяваща се в готовност за 
предоставяне на достъп за гражданско наблюдение, нито до съществена промяна в 
доминиращите обществени нагласи по отношение на прозрачността на 
финансирането на предизборните кампании. 

 

ИИННДДЕЕККСС  ЗЗАА  ППРРООЗЗРРААЧЧННООССТТ  ППРРИИ  ФФИИННААННССИИРРААННЕЕТТОО  ННАА  ППРРЕЕДДИИЗЗББООРРННААТТАА  
ККААММППААННИИЯЯ  ННАА  ККААННДДИИДДААТТИИТТЕЕ  ЗЗАА  ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТННИИЦЦИИ  ИИ  ККММЕЕТТООВВЕЕ  ППРРЕЕЗЗ  
22001111  ГГООДДИИННАА  
Обществени възприятия за нивото на прозрачност 
Първият компонент при формирането на този индекс се определя от 

регистрираните обществени нагласи, свързани с прозрачността при финансирането 
на предизборните кампании на кандидатите за общински съветници и кметове. 
Според резултатите от проведеното проучване, доминират негативните оценки за 
степента на прозрачност на финансирането – 43,5% от анкетираните са посочили, че 
финансирането на тази предизборна кампания не е било прозрачно в достатъчна 
степен. Тези резултати определят сравнително ниската стойност на първия 
компонент – 1,39.  

Отчетност при финансиране на предизборните кампании 
Вторият компонент отразява общата степен на спазване на законовите 

изисквания за представяне на финансови отчети в Сметната палата, съгласно 
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Изборния кодекс 11. От регистрираните за местните избори, общо 70 политически 
партии и 1 коалиция, на национално ниво, според официална информация от 
Сметната палата, отчети не са предоставили четири политически партии: Българска 
национално-радикална партия; Политически клуб "Екогласност"; Политическа партия 
„Солидарност“ и „ВОТ-Консерватори“. Още две политически партии на национално 
ниво са предали отчетите си със закъснение: Политически клуб „Тракия” и Българска 
социалдемокрация. При тези резултати от спазването на Изборния кодекс, стойността 
на този компонент е 9,45. 

Осъщественото наблюдение в 27 общини показва, че най-често законовите 
изисквания за отчетност при финансирането на предизборната кампания за местни 
органи на управление не се спазват - на първо място от регистрираните 
инициативни комитети, а след това и от формираните местни коалиции. 33 
инициативни комитети и 13 местни коалиции в наблюдаваните общини не са 
подали декларации за финансирането на предизборната си кампания.  

Публичност при финансиране на предизборните кампании 
Третият компонент се формира на базата на предоставения достъп до 

финансовата документация на кандидатите от страна на онези политически партии, 
предизборни коалиции и инициативни комитети, които са регистрирани за участие в 
местните избори. В наблюдаваните 27 общини споразумение за предоставяне на 
достъп до документацията на предизборната кампания са подписали общо 85 
предизборни щаба, издигнали свои кандидати за кметове и 88 предизборни щаба, 
издигнали свои кандидати за общински съветници. Независимо от този висок 
относителен дял на принципно изразено съгласие за предоставяне на публичност на 
приходите и разходите на предизборните кампании, делът на онези, които реално са 
предоставили подобен достъп е значително по-нисък – 46 предизборни щабове на 
кандидати за кмет и 47 предизборни щабове на кандидати за общински съветници. 
Според наблюденията на много места впоследствие е бивал отказан достъп до 
документацията с различни аргументи, като най-често посочваните между тях са 
свързани с отношенията между местните партийни организации и централното 
ръководство, преди всичко по отношение на произхода на средствата и условията за 
тяхното изразходване. 

Това самостоятелно изследване откроява определени тенденции, които дават 
възможност да бъде коригирана общата картина на отчетност и публичност на 
финансирането на предизборната кампания за местни органи на управление. В 
наблюдаваните общини 16,93% от регистрираните кандидати за кмет в съответните 
общини са подписали споразумението, ангажиращо ги да предоставят достъп до 
финансовата документация на кампанията си. От тях 54,11% реално са 
предоставили такъв достъп, дори и в случаите, когато той е определян като по-
скоро формален от наблюдателите на Асоциация „Прозрачност без граници”. 

Едва 10,16% от регистрираните кандидати за общински съветници в 
наблюдаваните общини, са подписали споразумението за предоставяне на достъп до 

                                                 
11 Чл. 159, ал. 1 от Изборния кодекс: „В срок до 30 дни след изборния ден партиите, коалициите от партии и 
инициативните комитети представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, 
разходите и поетите от тях задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от 
банковата им сметка.” 
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документацията на кампанията си, но 53,40 % от тях са спазили поетия ангажимент 
и реално са предоставили такъв достъп.  

Както и по отношение на кандидат-президентската кампания, наблюдателите 
на Асоциация „Прозрачност без граници” се натъкнаха на откази от подписване на 
споразумение за предоставяне на публичен достъп или на отказ за изпълнението на 
подписания договор. Има регистрирани случаи (например в гр. Варна), в които след 
официалното представяне на наблюдател на Асоциацията и предложението за 
подписване на подобно споразумение, той е бил изгонен от предизборен щаб с 
аргумента, че финансирането на предизборната кампания не е работа на граждански 
наблюдатели. Стойността на този компонент на Индекса е 1,35.  

Обща стойност на Индекса за прозрачност при финансирането на 
предизборната кампания на кандидатите за общински съветници и кметове 
през 2011 година  
На базата на трите основни компонента общата стойност на Индекса през 2011 

година е 4,19. 
Отбелязаното повишаване на степента на прозрачност спрямо местните избори 

през 2007 година се дължи в най-голяма степен на повишаването на отчетността на 
партиите пред Сметната палата. И тук, както и при предходния индекс е налице 
реален резултат от законодателните промени, които водят до по-добро спазване на 
закона и следването на неговите минимални задължителни стандарти. В същото 
време, трябва да се отбележи ниското равнище на обществено доверие и 
доминиращите негативни нагласи по отношение на готовността на политическите 
партии да гарантират прозрачност на приходите и разходите си в условията на 
предизборна кампания за местни органи на властта. 

Преобладаващата част (55,1%) от анкетираните в социологическото 
изследване, проведено в началото на месец декември 2011 година смятат, че 
изборите за местни органи на управление са били напълно или относително честни 
и демократични. Важно е да се отбележи обаче фактът, че напълно убедени в това 
са само 19,8% от анкетираните граждани, докато останалите приемат това с 
известна степен на условност в оценката. 

В същото време 64% от анкетираните са убедени, че избраните кметове и 
общински съветници ще бъдат напълно или по-скоро зависими от онези, които са 
финансирали техните предизборни кампании. Наличието на подобна обществена 
нагласа определя същественото значение на всички въпроси, свързани с 
гарантирането на прозрачност, отчетност и публичност на приходите и разходите, 
реализирани в хода на предизборните кампании у нас. 

Двата основни индекса, които представя Асоциация „Прозрачност без 
граници”, отбелязват напредък по отношение на спазването на правилата и 
минималните задължителни стандарти при осигуряването на отчетност на 
политическите субекти в условията на предизборни кампании. Едновременно с това, 
налице е и известно нарастване на стойностите, показващи по-голяма степен на 
публичност и готовност за предоставяне на достъп на независими граждански 
наблюдатели върху финансирането на предизборните кампании. 

На фона на тези положителни промени остава все така ниско общественото 
доверие в готовността на политическите партии и техните кандидати да спазват 
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закона и да полагат системни усилия за гарантиране на прозрачността при 
финансирането на предизборните кампании. Наблюденията показват, че тук не 
става въпрос само за относително трайни негативни стереотипи, които отразяват 
тенденции, формирани в предходни периоди от развитието на партийната 
политическа система у нас. Липсата на прозрачност при набирането на средствата 
за предизборни кампании, както и на яснота относно тяхното изразходване в хода 
на дадена предизборна кампания, поддържат трайно недоверие, основаващо се на 
разбирането, че стремежът на политическите партии за участие в управлението е 
мотивирано от стремеж за достъп до финансови ресурси, а изразходваните в хода на 
предизборната кампания средства се възприемат като своеобразна „инвестиция”, 
която ще бъде изплатена в хода на съответния мандат. 

Преодоляването на тези негативни нагласи не може да бъде постигнато 
единствено и само чрез законодателни промени и политически декларации. 
Необходимо е полагането на системни усилия както от страна на институциите и 
организациите от гражданския сектор, така и преди всичко – от страна на 
политическите партии, насочени към: 

 повишаване на информираността на обществото относно основните видове 
разходи в хода на една предизборна кампания; 

 приемливите цени, на които може да бъде осигурен ефективен контакт 
между кандидатите и техните потенциални избиратели; 

 основните източници на средства, чрез които политическите партии могат 
да осигурят провеждането на една ефективна предизборна кампания, 
отговаряща на най-високите стандарти на отчетност, публичност и 
прозрачност. 

  
Графика 8. Индекси за прозрачност при финансиране на предизборни кампании: тенденции 
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ННООВВИИ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ЗЗАА  ППООЧЧТТЕЕННООССТТТТАА  ННАА  ИИЗЗББООРРННИИЯЯ  ППРРООЦЦЕЕСС  
 
Прилагането на единен Изборен кодекс по отношение на всички видове 

избори в Република България премахна несъответствията между действалите до 
сега различни закони за избор на народни представители, представители на страната 
в Европейския парламент, президент и вицепрезидент, както и за местни органи на 
властта. В същото време, създаването на единна правна рамка налага 
необходимостта от усъвършенстване на системата от показатели, спрямо които 
може да бъде определена почтеността на изборния процес. Именно затова, относно 
отминалите президентски и местни избори, Асоциация „Прозрачност без граници” 
въведе пилотно още два индекса, които имат за цел да определят още два 
съществени компонента от средата на изборите в България – дейността на медиите 
и на институциите, ангажирани с провеждането на изборите. 

 

ИИННДДЕЕККСС  ЗЗАА  ППРРООЗЗРРААЧЧННООССТТ  ННАА  ММЕЕДДИИИИТТЕЕ  ППРРИИ  ООТТРРААЗЗЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ППРРЕЕДДИИЗЗББООРРННИИТТЕЕ  
ККААММППААННИИИИ  ППРРЕЕЗЗ  22001111  ГГООДДИИННАА  
Наблюденията на Асоциация „Прозрачност без граници” върху структурата на 

разходите в хода на предизборните кампании, според представените в Сметната 
палата финансови отчети на партиите и коалициите, участвали в предходни избори, 
очертават трайна тенденция на нарастване на общия обем и относителния дял на 
средствата, отделяни за медийно отразяване на предизборната кампания. 
Финансовите средства, които се отчитат като изразходвани за медийно отразяване 
представляват повече от 60 – 65 % от всички разходи в хода на една кампания. В 
това отношение българската практика съществено се различава от регистрираните 
тенденции в други страни, където разходите за медии остават в рамките на около 
една пета от всички разходи в рамките на една национална предизборна кампания. 

Значението, което политическите партии приписват на достъпа до медийното 
пространство като основно средство за контакт с избирателите, както и 
същественият обем от финансови средства, които се инвестират в медиите по време 
на предизборна кампания, налагат необходимостта от самостоятелен анализ на 
условията за равнопоставеност, публичност и отчетност в дейността на 
медийните оператори. От една страна, особено по отношение на търговските 
оператори, тези финансови средства представляват съществена част от външните 
приходи, а от друга – липсата на ясна регулация генерира допълнителни рискове, 
както по отношение на свободния достъп до медийното пространство, така и спрямо 
независимостта на самите оператори. 

Всичко това налага към досегашния модел на система от индекси, чрез които 
Асоциация „Прозрачност без граници” измерва показателите за прозрачност, 
публичност и отчетност в изборния процес, да бъде добавен и показател за степента, 
в която медийната среда у нас допринася за почтеността на изборите. 

Този индекс се формира на базата на регистрираните възприятия за 
равнопоставеност на кандидатите в медийното пространство, основани на анализ на 
резултати от представително социологическо изследване. На следващо място, 
индексът се формира на базата на относителния дял на наблюдаваните медии, които 
са обявили официално своите тарифи за предоставяне на медиен достъп в рамките 
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на предизборната кампания в съответствие с Изборния кодекс, спрямо медиите, 
които не са изпълнили разпоредбите на закона. 

При наблюдаваните медии публичността на финансовите взаимоотношения, 
установени между кандидатите на изборите и медиите се определя от: 

 честотата, с която се оповестяват платените репортажи;  
 обявяването на тарифите за различните медийни формати, в които участват 

кандидатите и техните застъпници; 
 случаите, когато се заплащат така наречените „пакетни” поръчки за 

медийно обслужване. 
Съществена част от този показател е и утвърждаването на практика за ясно 

разграничаване на медийното съдържание, имащо отношение към предизборната 
кампания от останалите новини и предавания на съответния радио- или 
телевизионен оператор. Източник на информация за този индекс са както данните 
от наблюдението на местните монитиращи екипи на Асоциация „Прозрачност без 
граници”, така и изводите от експертните оценки на медия-мониторинга на други 
независими организации като Съвета за електронни медии и Фондация „Медийна 
демокрация”. 

Доколкото кандидат-президентската кампания и кампанията за местни избори 
предполагат известна специфика както при медийното си отразяване, така и по 
отношение на обхвата на взаимодействията между политическите партии и медиите, 
този индекс се представя в две обособени части. А) относно изборите за президент и 
вицепрезидент на Републиката, и Б) относно изборите на кметове и общински 
съветници през 2011 година. 

А. Стойност на индекса по отношение на провеждането на изборите за 
президент и вицепрезидент на Република България 
Обществени нагласи относно отразяването на предизборната кампания 
Първият компонент на индекса отразява обществените нагласи относно 

отразяването на предизборната кампания в медиите. Според резултатите от 
проведеното представително социологическо изследване 29,4% от всички 
изследвани лица са посочили, че според тях изборите за президент не са били 
коректно отразявани в медиите. Впечатление прави високият относителен дял на 
онези, които не са изразили своето мнение по този въпрос – 22,4%. Въз основа на 
получените резултати стойността на първия компонент на индекса възлиза на 5,00. 

Публичност на информацията относно условията за отразяване на 
предизборната кампания 
Вторият компонент на индекса се формира на базата на данните за 

предварителното публично обявяване на цени и тарифи за отразяване на 
предизборната кампания в медиите, както и ясното разграничаване на онези 
медийни съобщения, които с платени в хода на предизборната кампания. Според 
данните от проведеното наблюдение, по-голямата част от националните, 
регионални и местни медии са обявили предварително своите тарифи в 
съответствие с изискванията на Изборния кодекс. 
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Мониторингът на медийното отразяване на местните избори, както и на 
президентските избори, показва ниска степен на разграничение в медийното 
съдържание между платените материали и останалата част от програмните схеми на 
операторите. С изключение на официалните хроники, в по-голямата част от 
случаите става дума за липса на достатъчно отчетливо разграничаване, което да 
позволи на зрителите да се ориентират в характера на предложеното съдържание. 
Стойността на този индекс е 3,50. 

Равнопоставен достъп на кандидатите  
Третият компонент на индекса се определя от степента на равнопоставеност 

при отразяването на предизборната кампания на различните кандидати, както и 
подкрепящите ги партии и коалиции. Наблюденията на предизборната кампания за 
президент и вицепрезидент на Републиката в националните, а оттам и в 
регионалните и местни медии показва ниска степен на равнопоставеност при 
отразяването на кандидатите, дори и при обществените оператори. Стойността на 
този компонент от индекса е 1,50. 

Общата стойност на Индекса за прозрачност на медиите при отразяване на 
предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент на Републиката е 
3,33. 

Липсата на предходен опит при формирането на подобен индекс не позволява 
да бъде направено пряко сравнение с резултати от предходни предизборни 
кампании, но наблюденията на Асоциация „Прозрачност без граници” показват 
нарастване на политическия натиск върху медийното отразяване и разширяване на 
обхвата на влияние на финансовите средства в изборния процес. 

На фона на това допълнително безпокойство будят и наблюденията на 
експертите относно доминиращата монотонност в медийното отразяване на 
кампаниите, което не позволява на съществена част от избирателите да направят 
своя информиран избор. Още по-тревожни са сигналите, свързани с установяването 
на трайна практика на „пакетни продажби”, които задълбочават съществуващите 
обвързаности и разширяват обхвата на влияние на специфичен тип посреднически 
функции, осъществявани в противоречие със стандартите на публичност, отчетност 
и прозрачност при провеждането на предизборните кампании в България. 

 
Б. Стойност на индекса по отношение на провеждането на изборите за 
кметове и общински съветници 
Обществени нагласи относно отразяването на предизборната кампания 
Първият компонент на този индекс отразява съществуващите обществени 

нагласи относно коректността при отразяването на изборите за кметове и общински 
съветници. Според данните от проведеното социологическо изследване 27,2% от 
анкетираните са посочили, че отразяването на изборите не е било коректно. Една 
трета от всички анкетирани (33,3%) нямат категорична оценка относно 
коректността при отразяването на местните избори. Тези резултати определят 
стойността на първия компонент на индекса, която възлиза на 3,96. 
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Публичност на информацията относно условията за отразяване на 
предизборната кампания 
Наблюдението на регионалните и местни медии в 27 общини, в които бе 

осъществено изследването на Асоциация „Прозрачност без граници” и 
партниращите й неправителствени организации, показва съществени различия в 
практиката на медиите по отношение на оповестяването на тарифите им за 
предоставяне на медийно отразяване на предизборната кампания. В някои от 
случаите, (като например, в общините Разград, Видин и Русе) нито една от 
регионалните или местни медии не е предоставила предварително информация за 
тарифите си по време на предизборната кампания. В други случаи (като например, 
Варна, Велико Търново, Габрово, Дупница, Ловеч, Търговище и Шумен) всички 
регионални и местни както електронни, така и печатни медии, са предоставили 
предварителна информация за тарифите си по време на предизборната кампания. 
Стойността на този компонент от индекса е 2,00. 

Равнопоставен достъп на кандидатите  
Третият компонент на този индекс се формира на базата на 

равнопоставеността, която медиите са предоставили на различните политически 
партии, коалиции и инициативни комитети при представянето на техните кандидати 
за кметове  и общински съветници. Този показател има определящо значение по 
отношение на цялостното равнище на почтеност на изборния процес. Стойността на 
този компонент е 2,93. 

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, то стойността на съвкупния индекс е 3,15. 

Както и по отношение на всички останали индекси на Асоциация 
„Прозрачност без граници”, всяка стойност, която е под 5,00 би могла да бъде 
определена като рискова по отношение на наличието на съществени бариери пред 
информираността на гражданите, спазването на изборните процедури, 
равнопоставеността в представянето на кандидатите, публичността, отчетността и 
прозрачността на изборния процес. 

 

ИИННДДЕЕККСС  ЗЗАА  ППРРООЗЗРРААЧЧННООССТТ,,  ЕЕФФЕЕККТТИИВВННООССТТ  ИИ  ККААППААЦЦИИТТЕЕТТ  ННАА  ИИННССТТИИТТУУЦЦИИИИТТЕЕ,,  
ААННГГААЖЖИИРРААННИИ  СС  ООРРГГААННИИЗЗИИРРААННЕЕТТОО  ИИ  ППРРООВВЕЕЖЖДДААННЕЕТТОО  ННАА  ИИЗЗББООРРННИИЯЯ  ППРРООЦЦЕЕСС  
Този нов индекс има за цел да измери и да позволи сравнимост на измерените 

стойности в различни предизборни кампании за сравнително дълъг период от време. 
С оглед на тази цел настоящият Индекс за първи път обобщава различни по своя 
характер източници и резултати от наблюдение в усилието да се създаде единна 
представа за установените трудности и измерими критерии за тяхното преодоляване. 

Новият Изборен кодекс създава необходимата база за действията на изборната 
администрация както по отношение на нейното конституиране, така и относно 
нейната практическа работа. Затова предмет на оценка чрез този индекс е дейността 
на Централната избирателната комисия, общинските и секционните избирателни 
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комисии. Водещо значение при определянето на този индекс има оценката за 
дейността на централната избирателната комисия, доколкото именно тя е 
ангажирана със създаването на необходимите условия за формирането и 
ефективната дейност на останалите звена в изборната администрация. 

В същото време, в конкретната ситуация на едновременното провеждане на 
президентски и местни избори, самостоятелен предмет на изследване би могла да 
бъде и степента на координация между действията на органите на изборната 
администрация, от една страна и на общинската администрация, от друга. 
Наблюденията на Асоциация „Прозрачност без граници” в посочените 27 общини 
показват, че в някои случаи, (като например, в общините Кърджали, Велинград, 
Хасково, Ловеч и Перник) липсва информация относно това дали кметовете и 
общинските съветници са подали изискваните от тях декларации относно 
финансирането на предизборната кампания, в 30-дневен срок след приключване на 
изборите. 

По сходен начин, но вече на национално ниво, стои въпросът за 
взаимодействието между Централната избирателна комисия и държавната 
администрация, ангажирана с предоставяне на необходимата информация за 
избирателните списъци. Констатираните проблеми при организацията и 
провеждането на президентските и местни избори показват, че съществуващото 
равнище на координация и взаимодействие между изборната и другите видове 
публична администрация, остават един от съществените проблеми, които би 
трябвало да бъдат решавани при по-нататъшното приложение на Изборния кодекс. 

В хода на проведеното наблюдение от страна на Асоциация „Прозрачност без 
граници” бе регистрирано добро равнище на взаимодействие с МВР и 
Прокуратурата. Първият опит за изграждане на ефективно взаимодействие и 
създаването на съвместни екипи между МВР, ДАНС и Прокуратурата при 
разследването на сигналите за нарушаване на политическите права на българските 
граждани от изборите за Народно събрание и членове на Европейския парламент 
през 2009 година, дава добра основа за ефективно взаимодействие. По време на 
предизборната кампания за президентските и местни избори през 2011 година, 
отново бе регистрирано добро равнище на взаимодействие, изразяващо се в 
проверка на подаваните сигнали и предоставяне на официална информация за 
изхода от реализираните проверки. 

Прозрачност  
Прозрачността се определя от: осигурения реален достъп до институциите, 

регистриран в хода на наблюдението на предизборната кампания, наличието на 
информация за действията на институциите, техните правомощия, отговорностите 
им в хода на изборния процес, като и готовността за създаване на предпоставки за 
публичен контрол върху процеса на вземане на решения. Стойността на този 
компонент е 1,75. 

Ефективност  
Ефективността се определя на основата на пропорцията между подадените 

сигнали и решените случаи, по които изборната администрация се е произнесла. В 
този контекст част от ефективността в действията на изборната администрация 
включва и равнището на кооперативност, което на свой ред  се определя от 
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качеството на диалога с останалите институции и субекти, ангажирани с изборния 
процес. Съществено отношение в тази насока има поддържането на диалог с 
гражданските организации, практиката за провеждане на работни срещи, 
консултации и обсъждания, свързани с установените проблеми в хода на 
предизборната кампания или самия изборен ден. Стойността на този компонент е 
2,50. 

Институционален капацитет  
Капацитетът на институциите, ангажирани с изборния процес или най-общо на 

изборната администрация, се определя от четири критерия: възможност да вземат 
самостоятелни решения; възможност да планират дейността си; възможност да 
оценяват постигнатите от тях резултати и да внасят корекции в хода на дейността си 
с оглед на постигането на поставените цели. Всъщност, от тези четири индикатора 
за капацитета на изборната администрация, изцяло реализиран е само първият 
показател – относно възможностите за приемане на самостоятелни решения. 

Трудностите, които бяха свързани с редица действия на изборната 
администрация, показват по-скоро ниска способност за планиране на действията. 
По същество, няма усилия за оценяване на собствената дейност на администрацията, 
особено в хода на изборния ден, които да са довели до корекции в дейността й. 
Взетите решения за промени в организацията на изборите в рамките на изборния 
ден не променят установената практика. Общата стойност на този компонент е 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. 

Дори и при липсата на предишни равнища на подобен индекс следва да се 
отбележи, че тази стойност е много ниска и отразява едни от най-съществените 
проблеми, пред които се изправи изборният процес на отминалите местни и 
президентски избори. Основните трудности, които би трябвало да бъдат преодолени 
са свързани с капацитета на изборната администрация, публичността и 
прозрачността в нейните действия, създаването на условия за повишаване на 
компетентността на членовете на секционните и общински избирателни комисии, 
както и установяването на практика на активен диалог с медиите и институциите на 
гражданското общество. 

 

ООББООББЩЩЕЕННИИЕЕ  
Както и в много други сфери на публичния живот, ограничаването на 

корупцията в изборния процес зависи от гражданската активност, достъпа до 
информация, ефективността на администрацията, екипната работа на 
специализираните правозащитни органи и доверието в съдебната система. При 
интерпретацията на посочените в този раздел на доклада индекси определящо 
значение има общият социален контекст, в който се проектират отделните елементи 
на една предизборна кампания.  

Цялостният подход на Асоциация „Прозрачност без граници” налага да бъде 
изследвана връзката между прозрачността при финансирането на политическите 
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партии, прозрачността при финансирането на предизборните кампании и 
почтеността на изборния процес като цяло. Компромисите в сферата на отчетността 
по отношение на финансирането на политическите партии прераства във 
възможности за укриване или завоалиране на част от приходите и разходите, 
реализирани в хода на предизборната кампания. Средствата, които се „инвестират” 
в купуване на гласове или в осигуряване на нелегитимно предимство при 
осигуряването на достъп до медийното пространство, както и всички останали 
форми на корупция в изборния процес, остават извън обхвата на подлежащите на 
контрол финансови средства, които партиите, коалициите и инициативните 
комитети използват в хода на предизборната кампания. 

Наблюденията в хода на тази предизборна кампания очертаха съществени 
проблеми по отношение на поддържането на счетоводната документация. 
Показателни в това отношение са обясненията, които бяха дадени от централите на 
политическите партии по отношение на президентската кампания, че документите 
са „пръснати из цялата страна” и едновременно с това, на местно равнище, 
обясненията на местните офиси на партиите и предизборните коалиции, че 
счетоводните документи се съхраняват в партийните централи. Най-често става 
въпрос за липса на такава документация, както и за липса на усилия за установяване 
на устойчива практика за управление на приходите и разходите в хода на 
предизборната кампания. 

Независимо от наличието на съществено развитие по посока на по-висока 
степен на отчетност, наблюденията върху тази предизборна кампания показват, че 
все още постигнатото равнище на отчетност не кореспондира с по-висока степен на 
публичност и готовност за предоставяне на независим граждански достъп до 
финансирането на предизборната кампания. В резултат от това равнището на 
прозрачност при финансирането на предизборните кампании остава ниско, заедно с 
него и равнището на обществено доверие в последователността на декларираните 
усилия за гарантиране на почтеността в изборния процес. 

Установените практики и тенденции не насърчават изграждането на модели на 
поведение в условията на предизборна кампания, които се основават на по-висока 
степен на ангажираност на избирателите в процеса на финансиране на 
предизборните кампании. Наблюденията показват, че финансирането на 
предизборната кампания не се възприема като част от самата кампания, като 
инструмент, който би гарантирал както по-висока мобилизация на потенциалните 
избиратели, така и по-високо равнище на прозрачност относно произхода на 
използваните средства. При установения у нас по-скоро затворен модел на достъп 
до средства за финансиране на предизборната кампания и свръх-представеност на 
разходите за медийно отразяване в сравнение с останалите видове разходи, не би 
могло да се очаква съществено подобряване на равнището на публичност и 
прозрачност при управлението на финансовите средства в политическата дейност. 

Едновременно с това следва да се отбележи, че последователните усилия за 
повишаване на прозрачността при финансирането на предизборните кампании дават 
резултат не само по отношение на законодателните промени, увеличаващи 
регулацията относно отчетността, но и спрямо обществените очаквания за 
повишаване на прозрачността, публичността и почтеността в политическия процес. 



70 
 

 

ПРЕПОРЪКИ 
  

ВВЪЪЗЗ  ООССННООВВАА  ННАА  ИИЗЗВВЪЪРРШШЕЕННООТТОО  ННААББЛЛЮЮДДЕЕННИИЕЕ  ННАА  ИИЗЗББООРРИИТТЕЕ  ЗЗАА  ППРРЕЕЗЗИИДДЕЕННТТ  ИИ  
ВВИИЦЦЕЕППРРЕЕЗЗИИДДЕЕННТТ  ННАА  РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  ИИ  ННАА  ИИЗЗББООРРИИТТЕЕ  ЗЗАА  ООББЩЩИИННССККИИ  
ССЪЪВВЕЕТТННИИЦЦИИ  ИИ  ККММЕЕТТООВВEE,,    ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИ  ННАА  2233  ИИ  3300  ООККТТООММВВРРИИ  22001111  ГГООДДИИННАА,,    
ММООГГААТТ  ДДАА  ББЪЪДДААТТ  ФФООРРММУУЛЛИИРРААННИИ  ППРРЕЕППООРРЪЪККИИ  ЗЗАА  ППРРООММЯЯННАА  ВВ  
ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛССТТВВООТТОО  ИИ  ППРРААККТТИИККААТТАА  ППОО  ННЕЕГГООВВООТТОО  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ВВ  
ССЛЛЕЕДДННИИТТЕЕ  ННААССООККИИ::    
1. Промяна в модела, по който е структурирана и функционира изборната 

администрация на всички нива в страната. Въпреки извършените промени 
в Изборния кодекс, регламентиращи създаването на постоянно действаща 
Централна избирателна комисия с мандат от 5 години, на практика е 
възпроизведен утвърденият двадесетгодишен модел, който не гарантира 
функционирането на професионална и политически безпристрастна 
изборна администрация. При запазване на съществуващия модел на 
структуриране е необходимо да бъде реализирано по-ясно обособяване на 
отговорностите на администрацията и членовете на избирателната 
комисия.  

2. Развитие и укрепване на капацитета на изборната администрация на 
всички нива –ЦИК, СИК/ОИК. Централната изборна администрация 
следва да разполага с достатъчно финансови и човешки ресурси, както и с 
бюджетна самостоятелност, които да гарантират ефективното изпълнение 
на нейните задължения. 

3. С оглед на факта, че ЦИК е постоянно действаща администрация, е 
необходимо цялостно преосмисляне на подхода в нейната работа. В тази 
връзка би бил подходящ про-активен подход в нейната работа, както и 
структуриране на дейността й в няколко основни насоки:  

а) иницииране и провеждане на по-всеобхватни, достатъчни по 
продължителност разяснителни кампании, които предоставят 
навременна информация на гражданите относно правилата за 
провеждане на съответните избори и насърчават тяхното активно 
участие в изборния процес;  
б) разработване и реализиране на по-широки обучителни програми, 
предназначени за всички нива на изборната администрация (районни, 
общински и секционни избирателни комисии);  
в) във връзка с актуализирането на избирателните списъци е 
необходимо установяването на механизми за взаимодействие с 
другите институции, имащи правомощия във връзка с тяхното 
изготвяне, които да минимизират грешките и неточностите в 
списъците; иницииране на кампании за информиране на гражданите 
относно извършени и предстоящи актуализации на избирателните 
списъци. 
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4. Правилата и процедурите за вземане на решения от страна на ЦИК, РИК и 
ОИК следва да са реграментирани по начин, който не води до блокиране 
и/или до отказ от вземане на решения, свързани с организирането и 
провеждането на изборния процес. 

5. 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/ОИК да санкционират участниците за 
нарушение на тези правилата в рамките на предизборната кампания, но не 
и преди официалния старт на кампанията.  

6. Допълнително създаване на нови правила в Методическите указания на 
ЦИК за завеждане, разглеждане и произнасяне на решения относно 
подадените в изборния ден жалби и сигнали, свързани с изборния процес. 
Осигуряване на прозрачност на работата на ЦИК, РИК и ОИК във връзка с 
този процес (настоящият Изборен кодекс съдържа уредба, която създава 
организация във връзка с разглеждането и произнасянето по жалби, но не 
съдържа уредба за начин на завеждане на жалбите в съответната 
избирателна комисия. Тази празнота създава невъзможност да се 
удостовери дали всички подадени в изборния ден жалби в СИК и ОИК са 
били разгледани и по кои от разгледаните има произнасяне). 

7. 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.  

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

9. а) осигуряване на онлайн достъп до заседанията на комисията; 
10. б) пряко наблюдение на работата й от официално регистрираните 

наблюдатели.  
11. Регламентиране на възможност за пряко 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, в съответствие с 
международните стандарти за наблюдение на изборния процес, 
обхващащи периода от официалния старт на предизборната кампания до 
официалното обявяване на нейния край и обявяването на резултатите от 
изборите.  

12. Регламентиране на възможност официално регистрираните наблюдатели 
да присъстват на заседанията на РИК и ОИК, каквато възможност е 
регламентирана по отношение на застъпниците.   

13. Прилагане на нов подход при съставянето и актуализирането на 
избирателните списъци. В тази връзка следва да бъдат предприети 
конкретни мерки за изчистване, актуализиране и привеждане на 
избирателните списъци в съответствие с действителните демографски и 
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статистически данни на населението. 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.  

14. 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. 

15. Необходима е цялостна преоценка на подхода за съставяне на така 
наречените „забранителни списъци”, която да не ограничава 
конституционно закрепени принципи, регламентиращи реализирането на 
избирателнте права на гражданите. В случай на запазване на този подход е 
необходимо създаването на ясни правила за изготвянето и оповестяването 
на списъците с лицата, които нямат право да гласуват за съответния вид 
избор. Предвиждане на санкции за длъжностните лица, които не са 
изпълнили изискванията на закона за съставяне на забранителните 
списъци и за отстраняване на пропуски в тях. 

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

17. 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.  

18. 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. 

19. 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. 

20. Прецизиране на изискванията, на които следва да отговарят 
наблюдателите на изборния процес (настоящата формулировка на 
параграф 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс 
определя изискване, според което такива могат да бъдат „упълномощени 
членове” на български неправителствени организации).  

21. По-широко приложение на практиката за установяване на резултатите от 
изборите в окрупнени регионални преброителни центрове, които 
ограничават възможностите за злоупотреби с избирателните права на 
гражданите, в това число оказване на натиск върху избирателите, 
контролиран вот и купуване на избирателни гласове. 
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ФФИИННААННССИИРРААННЕЕ  ННАА  ППРРЕЕДДИИЗЗББООРРННИИТТЕЕ  ККААММППААННИИИИ  
22. 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). В тази връзка е необходимо 
реализиране на санкционните правомощия на Сметната палата спрямо 
партиите, коалициите и инициативните комитети, които не са изпълнили 
разпоредбите закона за представяне на отчет за финансирането на 
предизборната кампания.  

23. 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).  

24. С оглед спазването на фундаменталните демократични принципи за 
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.   В тази връзка е необходимо и 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 отдална формулираното предложение за въвеждане на 
публичен регистър на собственицити на медиите. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Гражданската инициатива за наблюдение на изборния процес през 2011 година 

постигна резултати, съизмерими с най-добрите постижения на гражданското 
общество в Централна и Източна Европа. Тя бе едно своеобразно развитие на 
мащабната гражданка кампания срещу купуването на избирателни гласове, 
осъществена от Асоциация „Прозрачност без граници” през 2009 година. В 
България подобна независимата гражданска дейност, насочена срещу корупцията на 
най-високите етажи на властта, се разглежда като поведение на обречен идеализъм. 
Именно затова е особено важно гражданските организации непрекъснато да 
доказват, че те имат потенциал да въздействат на промяната в обществото и че е 
необходимо да бъдат активно подкрепяни от обикновените граждани.  

В този контекст инициативата на Асоциация „Прозрачност без граници” 
постигна значим резултат в разработката и разгръщането на гражданска стратегия 
за подкрепа на демократичното представителство и за противодействие срещу 
организираната корупция в избирателния процес. Тази стратегия е приложима не 
само в български мащаб, но и в условията на всички общества, които срещат 
подобни предизвикателства. Практическите резултати от тази гражданска кампания 
придобиват стратегическа добавена стойност в контекста на глобалните усилия за 
разширяване на териториите на представително демократично управление.   

През есента на 2011 година се проведоха едновременно два типа избори, които 
предполагат не само различен тип мобилизация на електорална подкрепа, но и  
различна технология на организиране и провеждане на изборния процес. За 
съжаление се запазват констатираните тенденции и изразни форми на нарушенията, 
установени през 2009 година. Същевременно, следва да се подчертае, че 
допуснатите организационни неуредици, хаосът в работата на избирателните 
комисии, взаимните обвинения между политическите участници за купуване на 
гласове, както и проблемите, свързани с така наречените „забранителните списъци”, 
доведоха до сериозни обвинения в честността и прозрачността на изборния процес.  

Въпреки заявената готовност за радикална промяна в изборното 
законодателство,  която да пресече разширяващите се практики за оказване на 
незаконен натиск върху избирателите, купуване на гласове и непрозрачно 
финансиране на предизборните кампании, през 2011 наблюдателите на Асоциация 
„Прозрачност без граници” станаха свидетели на повтарящи се дефицити в 
изборния процес.  

На първо място, продължава да стои неразрешен въпросът за недостатъчно 
ефективния начин за подготовка и реализиране на изборния процес. И през 2011 
година, както и през 2009 година, най-съществен бе делът на организационните 
нарушения. В тази връзка следва да се отбележи липсата на административен 
капацитет на изборната администрация на всички нива. За съжаление, новият 
Изборен кодекс не предложи достатъчно гаранции за функционирането на 
политически независима и професионално подготвена изборна администрация. Това 
даде отражение на целия изборен процес и доведе до формулирането на редица 
негативни оценки от българските граждани, националните и международните 
експерти.  
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В допълнение към това следва да бъде отбелязано и недостатъчното 
взаимодействие между институциите, които имат правомощия, свързани с 
подготовката и провеждането на изборните. Показателен в това отношение е 
проблемът с така наречените „забранителни списъци” и липсата на яснота кои 
институции са отговорни за допуснатите пропуски и неточности н тях.  

Другият проблем, който отново се превърна в основен фокус на общественото 
внимание през 2011 година, бе свързан с купуването на избирателни гласове и 
многообразните форми на контролиран вот над избирателите. През 2009 година 
Асоциация „Прозрачност без граници” за първи път въведе понятието „контролиран 
вот” и го приложи като индикатор от съществено значение при оценката за 
почтеността на изборния процес. Тази категория придобива все по-голямо значение 
с оглед на факта, че през 2011 година бяха предприети по-широк кръг от мерки от 
страна на правоприлагащите институции, а медиите и редица граждански 
организации допринесоха за създаване на атмосфера на обществена нетърпимост 
към купуването на гласове. Това на свой ред доведе до разгръщането на тенденции 
за търсене и прилагане на нови и все по-гъвкави схеми за натиск и контролирано 
въздействие върху волята на избирателите.  

Същевременно, следва да се отбележи, че относно финансирането на 
предизборните кампании бяха въведени редица нови правила, които са насочени 
към повишаване на прозрачността и отчетността в този процес. В тази връзка могат 
да бъдат посочени новите разпоредби, въвеждащи правила за деклариране пред 
Сметната палата на приходите на кандидатите, по време на предизборната 
кампания; задължения за медиите, предвиждащи оповестяване на условията за 
отразяване на предизборните  кампании, както и нови изисквания за деклариране на 
приходите и разходите на избраните кметове и общински съветници пред 
общинските съвети. Наред с това е необходимо да се отбележи положителната 
оценката за усилията на Сметната палата за осигуряване на повече публичност и 
прозрачност на финансирането на предизборните кампании. Одитната институция 
създаде функциониращ регистър за финансирането на предизборните кампании, 
който осигурява възможност за достъп до декларираната от кандидатите 
информация. 

Въз основа на извършеното наблюдение и на анализа на резултатите от него, 
Асоциация „Прозрачност без граници” потвърждава своята позиция, че е особено 
наложително формулирането и прилагането на комплекс от стратегически 
приоритети и мерки за преодоляване на основните фактори, които ограничават 
прозрачността и почтеността в изборния процес и накърняват доверието на 
демократично избраните институции. Този процес следва да продължи дискусията, 
започната от началото на 2009 година, и да гарантира включването и отчитането на 
позициите и оценките на максимално широк кръг участници – политически партии, 
неправителствени организации, експерти, представители на академичните среди, 
международни организации и медии. 

София, февруари 2012 година 
Асоциация „Прозрачност без граници” 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
  
ННААРРУУШШЕЕННИИЯЯ,,  ККООННССТТААТТИИРРААННИИ  ВВ  РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТ  ООТТ  ННААББЛЛЮЮДДЕЕННИИЕЕТТОО  ННАА  ИИЗЗББООРРННИИЯЯ  ППРРООЦЦЕЕСС  ВВ  
ССЕЕККЦЦИИООННННИИТТЕЕ  ИИЗЗББИИРРААТТЕЕЛЛННИИ  ККООММИИССИИИИ  ИИ  ННАА  ССИИГГННААЛЛИИТТЕЕ,,  ППООССТТЪЪППИИЛЛИИ  ВВ  ООББЩЩИИННССККИИ  

ИИЗЗББИИРРААТТЕЕЛЛННИИ  ККООММИИССИИИИ    
  

І . ОРГАНИЗАЦИОННИ НАРУШЕНИЯ  
– закъснение или неявяване на председател, секретар или член/членове на 

комисията: Благоевград – СИК 47; Видин – СИК 50, СИК 59, СИК 79, СИК 39, СИК 49, 
СИК 71; Велико Търново – СИК 77, СИК 20; Кюстендил – СИК 9; Бобошево – с. 
Усойка, СИК 4; Кърджали – СИК 9, СИК 15, СИК 48; Монтана – СИК 42, СИК 45,СИК 
46, СИК 56; Пазарджик – СИК 063; Велинград – в повече от една секция; Перник – 
СИК 86, СИК 66, СИК 117, СИК 108, Плевен – СИК 83, СИК 84, СИК 61, СИК 205, 
СИК 230, СИК 024, СИК 79, село Тръстеник  СИК 31, село Буховлък; Пловдив – СИК 
16, СИК 108, СИК 16, СИК 78; Смолян – с. Грамада, ОИК 212700010; Стара Загора – 
СИК 65, СИК 119, СИК 120, СИК 135, СИК 50, СИК 09; Казанлък – СИК 46; Шумен – 
СИК 7, СИК 16, СИК 63, СИК 9, СИК 28, СИК 41; София – СИК 56, СИК 98, СИК 53; 
Сливен – СИК 55; 

– некоректна регистрация на застъпници или наблюдатели (липса на 
информация относно правилата за регистриране на застъпници и наблюдатели – 
изисквания за документи, допустим брой и т.н.; наличие на голям брой застъпници): 
Благоевград – СИК 47, Велико Търново – СИК 6 (неинформираност относно правилата 
за регистриране на застъпници и наблюдатели), 114, с. Момин събор, СИК 40400006; 
Видин – СИК 79, СИК 50; Враца – СИК 44, СИК 90, СИК 91; Пловдив – СИК 41 (групи 
от хора, които нямат удостоверения за застъпници); Разград – с. Брестовене 01, с. 
Медовене 19, с. Лозница 08; Силистра – СИК 164;  Сливен – СИК 59, СИК 62, СИК 63, 
СИК 60, СИК 55, СИК 48, ; Казанлък – СИК 46; Хасково – СИК 62, СИК 66, СИК 68, 
СИК 50; Шумен – СИК 51; София – СИК 56;  

– липса на бюлетини или бързо намаляване на бюлетини за политическа партия, 
коалиция или независим кандидат (по време на първия тур на изборите 
гласоподавателите не знаят с какъв знак да гласуват и често допускат грешки, което 
води до изчерпване на наличните бюлетини. Реакцията на институциите е в общи 
линии адекватна: в повечето случаи ОИК са съумели да реагират навреме и да доставят 
допълнителни бюлетини): Висока могила – СИК 7; Кърджали – с. Боровица, общ. 
Ардино (получени са 200 бюлетини за кмет по-малко); Силистра – СИК 164; Смолян – 
СИК 074; Търговище – с. Мировец; сигнали в ОИК Казанлък за проблем в редица 
секции на общината;  

– некоректно вписване на избиратели в изборните списъци (в този случай са 
констатирани най-общо два типа отклонения: дописани са избиратели, които не 
фигурират в списъците; или избиратели, които са попаднали с забранителните списъци, 
но декларират, че няма основание за вписването им в тези списъци): Видин – СИК 97, 
СИК 116; с. Боровица, общ. Ардино (дописани хора в списъците за местни избори, след 
като преди това е спряло гласуването поради недоволство от установени пропуски в 
избирателните списъци); с. Слатино – СИК 3; Бобошево – СИК 1; Велинград – СИК 
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015; Кръстава СИК 21; Перник – СИК 88; Стара Загора – СИК 65; София – СИК 68; 
Плевен – СИК 216; Пловдив – СИК 78;  

– проблеми със забранителен списък или нарушаване на правилата за допускане 
за гласуване: Дупница – СИК 11, СИК 12; Плевен – СИК 64 (избирател допуснат да 
гласува след което е установено, че е в забранителен списък; избирател допуснат да 
гласува след което е установено, че е регистриран в друга секция; избирател фигурира в 
забранителен списък за местни избори, но не е допуснат да гласува и за президент);  

– отказ за вписване в избирателния списък на лица с редовни документи: 
Кърджали, с. Пелин, общ. Крумовград (на избиратели не е дадена възможност да 
гласуват за президент), с. Ястреб, 93 СИК (гласоподавател с решение от ТЕЛК не е 
допуснат да гласува); Монтана – СИК 42, СИК 46, Смоляновци 122900077; София – 
СИК 68; СИК 56; 

– невписване на личните данни на избиратели, гласували в изборните списъци 
(избиратели са гласували, без да са вписани в избирателния списък; пропуски и 
невписване на данни от личните карти на гласоподаватели в избирателните списъци): 
Враца, с. Колата; Бобошево, с. Слатино – СИК 3; с. Поточница, общ. Крумовград: 
Гласувал за местна власт човек, който не е вписан в списъка; Пазарджик – СИК 79; 
Велинград – СИК 012, СИК 014, Сърница СИК 06, Кръстава СИК 56;  

– допускане на член на комисията или на застъпник в близост до тъмната 
стаичка (на по-малко от 7 метра) (изборното помещение не отговаря на изискванията за 
минимум 7 м разстояние на членовете на комисията от тъмната стаичка): Варна – СИК 
371; Велико Търново – СИК 42 (две места близо до тъмната стаичка; приближаване на 
застъпник на ГЕРБ до тъмната стаичка), СИК 042, СИК 006; Видин – СИК 69; 
Пазарджик – СИК 2; Перник – СИК 108; Плевен – СИК 63, СИК 83, СИК 230, село 
Тръстеник СИК 31, град Славяново, село Буховлък; Разград - СИК 006, СИК 014, СИК 
172900007, с. Езерче, общ. Цар Калоян, СИК 173600007, с. Самуил – СИК 016; 
Силистра – СИК 103; Смолян - СИК 024, ОУ "Асен Златарев", с. Грамада, ОИК 010, с. 
Борче СИК 20; Стара Загора – СИК 9, СИК 135; Шумен – СИК 003; София – СИК 56; 
Бобошево – СИК 1, с. Блажиево - СИК 005; Пловдив – СИК 10; Ямбол - СИК 46, СИК 
47; 

– нарушения, свързани с печата на избирателната комисия: ОИК Петрич, 
Бобошево -  СИК 1; Велико Търново - СИК 8; Враца – СИК 28; Дупница – СИК 11 и 
СИК 12 (комисията е забравила да поставя втори печат на бюлетините след като 
гражданите са гласували – след приключване на изборния ден са поставени втори 
печати на всички бюлетини, при които е установен пропуск), СИК 033, СИК 031, СИК 
032, СИК 034 (предварително поставяне на печат на бюлетините, пропуски при 
поставяне на втори печат на бюлетините), СИК 7; Монтана – СИК 42, СИК 46; Плевен 
–  СИК 28, с. Тръстеник, обл. Плевен – СИК 31; Пловдив – СИК 23, СИК 27 
(бюлетините се подпечатват преди гласуването в стаичката); ОИК Казанлък; Силистра 
– СИК 191,СИК 164; Сливен – СИК 59; Стара Загора – 135 (комисията допусна 
избирател да пусне бюлетина, подпечатана само веднъж); София – СИК 56;  

– допускане в избирателната секция на лица във видимо нетрезво състояние, под 
въздействие на психотропни вещества състояние или въоръжени: ОИК Петрич; 
Бобошево, Усойка - СИК 4 (човек в нетрезво състояние си взема бюлетините в джоба); 
Монтана – СИК 45; Пловдив - СИК 41 (допускане на лица в нетрезво състояние); 
Перник – СИК 117, с. Люлин;  
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– допускане на изборни книжа с белези или други обозначения, които биха 
могли да се възприемат като указващи гласуване за една или друга листа: ОИК Петрич; 
Бургас – СИК 020400222 (избиратели са получили попълнени бюлетини с 
предварително зачертани имена на кандидат в изборния процес); Велико Търново – 
СИК 1 (маркирана бюлетина-образец); Видин – СИК 64; Велинград,  Драгиново; 
Сливен – СИК 59; Враца – СИК 78; Хасково – СИК 062;  

– изнасяне на подпечатани документи от избирателната секция: Пловдив – СИК 
16; 

– неправилно обявен адрес на избирателната секция: Видин – СИК 59; Враца – 
СИК 67; Перник – СИК 10;  

– недопускане на застъпник или наблюдател, притежаващ редовни документи: 
Бургас – СИК 02-04-00-171; Видин – СИК 59, СИК 28, СИК 65; Велинград – СИК 
13080006; Смолян – 213100024; Шумен – СИК 7; Враца – СИК 79; Кърджали – 
училище „Отец Паисий“; Сливен - СИК 48; Хасково - СИК 089;  

– запечатване на урната в отсъствието на наблюдатели и застъпници: Видин - 
СИК 16, Перник – СИК 117; Велико Търново СИК 42, СИК 40400/042.  

– броене на бюлетини в отсъствието на наблюдатели и застъпници: Стара Загора 
СИК 9 (секретар на СИК приканва всички застъпници и наблюдатели да напуснат 
секцията преди преброяването), СИК 135  

– неточности при съставяне на протокола за проведения избор: Видин - СИК 
135; Дупница - СИК 44 (грешно преписване на протокола от черновата - предаден е в 
този вид в ОИК); Шумен – СИК 51, СИК 273000040; София – СИК 68, СИК 56; 

– отказ за предоставяне на копие от секционния протокол на упълномощени 
застъпници и наблюдатели: Видин – СИК 16, СИК 1; 

– други организационни нарушения: Дупница: не са осигурени телефони за 
връзка между ОИК и всички СИК; отказ да бъдат приемани и разглеждани жалби в 
ОИК на първи тур, СИК 41,42, и 43 липса на избирателни списъци пред секцията; 
Кърджали: за ОИК – липса на охрана на мястото, където ще се съхраняват изборните 
материали; СОУ “П.Р. Славейков“ - платът на тъмните стаи в СОУ „П.Р. Славейков“ е 
прозрачен, кв. Гледка; Монтана: СИК 55, СИК 56 – няколко, СИК 42, СИК 45 – 
гласоподавателите се подписват в списъците за президентски избори преди гласуване; 
СИК 46, Смоляновци СИК 122900077; Пазарджик: СИК 2 (дадени повече от една 
бюлетина за общ. съветници на гласоподавател, обявяване на трите имена и лични 
данни на гласоподавателите на висок глас); Плевен: град Славяново 224 (допуснато е 
присъствие на голям брой лица без обозначителни баджове при отваряне на урните; 
село Буховлък (председателят на комисията прави снимки с телефон), село Мечка 216 
(присъствие на двама застъпници от ПП в секцията, като е констатирано и 
заплашително отношение на застъпник към СИК); Пловдив: СИК 27 (член на СИК 
пуска бюлетина вместо гласоподавателя); Сливен: СИК 59 (присъствие на множество 
застъпници от една партия едновременно през целия ден, застъпници без баджове, 
допускане на втори избирател в стаичката по време на гласуването на друг избирател); 
Смолян: СИК 213100041, СИК 213100029, СИК 213100033, СИК 213100034 
(застъпници броят колко избиратели са гласували по избирателния списък); Стара 
Загора: СИК 120 (отворите на урните не са затворени с лист; пуснати бюлетини без 
печат), СИК 9 (застъпници без баджове, гласоподаватели се разписват преди да пуснат 
бюлетините си); СИК 135 (гласоподавател с лична карта с изтекъл срок е допуснат да 
гласува); Казанлък: СИК 46 (непълни списъци на гражданите за избор на президент), 
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(избирател се е подписал на две места едновременно); Хасково: СИК 062 (печатна 
грешка в бюлетината за общ.съветници); София: СИК 68 (Допускане на придружител 
на лице което няма нужда от такъв), СИК 56 (Член на комисията пуска бюлетина в 
урната вместо избирателя), СИК 98 (Огромни опашки от чакащи да гласуват поради 
лошо разпределение на големината на секциите). 

II. НЕЗАКОННА РЕКЛАМА И АГИТАЦИЯ  
– агитационни материали в близост до избирателната секция (на по – малко от 

50 метра от входа на сградата, в която има избирателна секция): ОИК Благоевград, 3 
СОУ, 2 СОУ, ПМГ Сергей Корольов; Варна – СИК 255, СИК 332, СИК 110; Велико 
Търново – СИК 14, СИК 8, СИК 42, СИК 1, СИК 040400013/14, СИК 04040008, СИК 
40400/042; Видин - СИК 119, СИК 1; Враца - с. Колата, с. Горно Пещене СИК 85, с. 
Лиляче СИК 99; Дупница, от 43 до 47 СИК; СИК 043 (паркирани автомобили с плакати 
на кандидат за кмет пред секцията), СИК 2 (присъствие на таксиметрови шофьори с 
плакати на кандидат-кмет), СИК 1, СИК 11, СИК 12, СИК 29, СИК; Кюстендил - СИК 
3, ОИК; Кърджали – СИК 124 с. Зелениково (пред секцията  са раздавани агитационни 
материали); Монтана - СИК 55; Перник – СИК 117, СИК 36-38; Плевен - село Търнене 
СИК 230, град Славяново, село Мечка СИК 216; СИК 76, СИК 209, СИК 230, ОИК; 
Разград - с. Студенец СИК 181700015; с. Гецово; Русе – СИК 53, СИК 89; Силистра - 
СИК 131, СИК 149, ОИК; Сливен – СИК 60; Смолян – СИК 213100008; Стара Загора – 
СИК 120, СИК 50; Казанлък – СИК 46, ОИК; Хасково – СИК 049, СИК 050, СИК 091; 
Шумен – СИК 51; Ямбол - СИК 92, СИК 95, СИК 96, СИК 97, СИК 41 до СИК 45; 
Бургас – СИК 230; Монтана – СИК 55 

– застъпници или други представители на политически сили с баджове на самите 
партии: ОИК Благоевград, училище "Христо Ботев", ПМГ Сергей Корольов; Бургас - с. 
Равнец; Видин - СИК 16, СИК 81, СИК 1; Враца - СИК 06-10-00-008, СИК 96, СИК 103; 
Бобошево – с. Слатино СИК 3 (кандидат за кмет влиза в секцията), Блажиево СИК 5 
(агитиращ застъпник); Дупница – СИК 13, СИК 043 (кандидат за кмет влиза секцията), 
СИК 1 (посещение на кандидати за кмет и за общински съветници в сградата), СИК  13 
(посещение на кандидат кмет), СИК 29 и СИК 44, СИК 033, СИК 031, СИК 032, СИК 
034 (влизане в секцията на кандидат за кмет), СИК 7 ; Кърджали - с. Скалище (кандидат 
за кмет от влиза в избирателната секция и инструктира застъпниците и членовете на 
СИК да гласуват за ДПС), с. Широко поле, Ардино; кв. Резбарци, кв. Петлино; 
Велинград - СИК 130800065; Плевен - село Тръстеник СИК 31, град Славяново; село 
Буховлък, СИК 226; Пловдив - СИК 16, СИК 23; Разград - с. Студенец СИК 181700015, 
с. Гороцвет СИК 181700003, с. Гецово, СИК 014; Русе – СИК 007; Сливен – СИК 60; 
Казанлък СИК 46 (внесени агитационни материали от застъпник), СИК 55; Хасково - 
СИК 062, СИК 66, СИК 047, СИК 063; Шумен – СИК 16, СИК 2, СИК 28, с. Дибич, с. 
Ивански; Велико Търново -  СИК 40400035, СИК 40400020, СИК 01; Силистра – СИК 
132; Търговище - с.Голямо Ново; 

– пропагандни внушения по местните радио и телевизионни станции: Враца - 
СИК 1, СИК 2, СИК 9, СИК 10; ОИК Казанлък; Шумен. 

– обозначителни знаци на политически партии или коалиции, носени от 
застъпници или политици в избирателната секция: Враца – СИК 16; Перник – СИК 117; 
Плевен - СИК 83; Разград - с. Самуил СИК 016; ОИК Сливен; Бобошево - с. Блажиево 
СИК 005;  

– разпространение на писмени материали в подкрепа на кандидати: Видин – 
СИК 1; С. Ястреб, общ. Кърджали: (раздаване на ръчно напечатани и попълнени 
бюлетини на автобусната спирка); 
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– агитация по домовете на избирателите в изборния ден: Кърджали - с. Бойно ; 
Шумен – СИК 9, СИК 273000040, СИК 27, СИК 28; 

– агитация на чужд език: Велико Търново: СИК 1; Плевен - село Буховлък; 
Пловдив - СИК 16 ; СИК 41, СИК 31; Разград - с. Острово СИК 171100010, с. Самуил 
СИК 016 (агитация от страна на председателката на СИК), СИК 172900016, СИК 
172900007; Хасково - СИК 062, СИК 66, СИК 089, СИК 68, СИК 091; Бургас - СИК 273; 
Стара Загора – СИК 135; Шумен – СИК 2, СИК 273000040, СИК 1, СИК 28; 

– материали, призоваващи за гласуване в подкрепа на определена листа, 
публикувани в местни, регионални или национални вестници: Ямбол - СИК 94, СИК 
98;  

– други: Благоевград, СИК 105, ОДЗ 3 и 2-ро СОУ (кандидат агитира 
избирателите), ПМГ Сергей Корольов ; ОИК Петрич; Враца – СИК 33; Дупница - СИК 
2 (агитация в двора пред СИК); Велинград – СИК 15; Перник – СИК 117 –, кв. Църква, 
СИК 117; Плевен - град Славяново, СИК 230; Сливен – СИК 60, СИК 55; Търговище – 
(изпратени смс-и с указания за гласуване в полза на един от кандидатите), с. Овчарево; 
Ямбол - СИК 94, СИК 98 (изпращане на и-мейл), Кърджали – училище Отец Паисий; 
Разград – СИК 014; Русе - с.Мартен (агитация пред секцията), Стара Загора - СИК 135; 
Шумен – СИК 41. 

III. КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ 
– раздаване на пари пред избирателната секция или в близост до нея: Перник - 

СИК 79, СИК 80, СИК 83, СИК 86, СИК 87; Разград - с. Студенец СИК 181700015; 
Смолян - 213100010/11; Шумен – СИК 16; Благоевград - кв."Струмско" и циганската 
махала, ПМГ Сергей Корольов 

– предлагане на пари на избирателите, които влизат в избирателната секция: 
Видин - СИК 2; Дупница - ОИК: 44 до 47 СИК, СИК 1; ОИК Казанлък, село Ръжена; 

– раздаване на храна или други продукти срещу гласуване: Дупница – ОИК: 
секции от 1 до 6 СИК; Кърджали, кв. Боровец; Монтана – СИК 55; Благоевград, ПМГ 
Сергей Корольов; Бобошево - с. Блажиево СИК 005; Плевен – СИК 152400216; Шумен 
– СИК 2; 

– сигнали за конкретни суми, предлагани за гласуване: Видин - СИК кв. "Нов 
път"; Дупница - СИК 2, СИК 47; Търговище ; Русе, пристанище; Шумен – СИК 2, СИК 
1; 

– оповестяване на „тарифи“ за гласуване: ОИК Казанлък;  
– други: Бобошево – с. Усойка СИК 4 (кандидат черпи с бонбони); Монтана – 

СИК 42, СИК 46; Плевен - СИК 64; Разград – СИК 172900016, с. Самуил СИК 016, 
Шумен – СИК 51; Дупница – СИК 2; Кърджали - уч. „Отец Паисий”. 

IV. ДРУГИ ФОРМИ НА КОНТРОЛИРАН ВОТ 
– случай на побой над избиратели: Кърджали, с.Бащино (настоящият кмет е 

ударил друг кандидат; 
– заплаха за физическа саморазправа с опоненти или избиратели: Монтана – 

СИК 55, СИК 56; Бобошево - с. Блажиево СИК 005; Плевен – СИК 28; София – СИК 68; 
– заплахи с уволнени и други финансови санкции:  Бобошево, Сопово СИК 6; 
– присъствие в близост до избирателната секция на лица, които наблюдават 

поведението на избирателите: Велико Търново – СИК 103, Килифарево СИК 132, 
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с.Водолей СИК 96, СИК 1 (лица наблюдават поведението на избирателите), СИК 77; 
Видин – СИК 119, СИК 81; Бобов дол, СИК -ОУ "Никола Вапцаров" (лица се движат 
между СИК и блок с агитационни материали на един от кандидатите за кмет); 
Кърджали, СОУ П.Р.Славейков”;; Перник – СИК 88; Пловдив - СИК 16 (списъци с 
имена на гласуващи, наблюдение как гласуват), СИК 31; Русе – СИК 010; Смолян - с. 
Грамада, ОИК 212700010; Хасково – СИК 049, СИК 66; Шумен – СИК 17, СИК 16, 
СИК 2, СИК 1, СИК 32; Варна – СИК 78; Дупница – СИК 47; Монтана - с. Стубел, СИК 
78; Плевен – СИК 28, СИК 152400216; Разград - с.Хърсово, общ.Самуил ; Сливен – 
СИК 55; Стара Загора – СИК 50; 

– групово гласуване на лица, които очевидно не са роднини или близки помежду 
си: Дупница – ОИК: 1-6 СИК (струпване на роми пред секциите), СИК 1 и СИК 2 
(струпване на избиратели в края на изборния ден), СИК 033, СИК 031, СИК 032, СИК 
034, Бобов дол: организирано гласуване под строй; Монтана – СИК 56; Перник – СИК 
62, СИК 63; Плевен – 83; Пловдив - СИК 16(групово гласуване); Разград - Цар Калоян 
СИК 007 (влизане на двама избиратели в 1 секция); Сливен – СИК 60, СИК 55, СИК 56; 
Велико Търново – СИК 40400035, СИК 111/040400111 

– раздаване на бюлетини в близост до избирателната секция: ОИК Благоевград; 
– масово присъствие на автомобили с различна от местната регистрация в 

квартали на населеното място или пред избирателните секции: Велико Търново – СИК 
1; Пловдив - СИК 16 (струпване на автомобили с чужда регистрация); Кюстендил - 
ромския квартал; Плевен – СИК 28; Пловдив – СИК 16; Силистра - с.Айдемир, 
с.Калипетрово; Хасково – СИК 68, СИК 62, СИК 63; 

– превоз на групи от избиратели от избиратели до изборните секции – Видин: 
СИК 2; Дупница - СИК 2 (лица превозват гласоподаватели;. предлагат им пари); 
Кърджали - СИК 42, СИК 43, СИК 62 (два автобуса без отличителни белези); Плевен - 
град Славяново СИК 224, СИК 28; Разград - с. Медовене СИК 171600019, с. Езерче 
общ.Цар Калоян; ОИК Сливен; Хасково – СИК 062; Враца - кв. Медковец, уч. Петър 
Берон; 

– събиране на лични карти на избиратели: Монтана – СИК 56, СИК 42, СИК 46; 
Велинград - Сърница СИК 12; Търговище - с. Овчарово; Сливен – СИК 55, СИК 48 

– разпитване на избирателите, които са упражнили правото си на глас за кого са 
гласували: Перник – СИК 88, Пловдив - СИК 16; Русе – СИК 007; Шумен – СИК 51, 
СИК 27, СИК 28;  

– установяване на прекомерно висок брой на недействителни бюлетини (повече 
от 3% от общия брой подадени бюлетини в избирателната секция): Плевен - село 
Мечка,село Мечка 216; Шумен – СИК 16, СИК 2; Стара Загора – СИК 135 

– изнасяне на бюлетини от избирателната секция: Кърджали -  СИК8; ОИК 
Сливен; София – СИК 68. 

– присъствие на застъпници и наблюдатели без отличителни знаци: Велико 
Търново –СИК 42(отказ на комисията да състави списък на застъпници и 
наблюдатели),СИК 40400006, Видин – СИК 079; Враца - СИК 06-10-00-001, СИК 002, 
СИК 009, Бобошево - с. Блажиево СИК 005; Дупница – СИК 2; Стара Загора – СИК 135, 
СИК 50, СИК 09 

– съставяне/използване на списъци с данни на избирателите: ОИК Благоевград; 
Бургас; Пловдив - СИК 16; Монтана - с. Смоляновци СИК 122900077 (изнасяне на 
имена на негласували от член на СИК); 
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– друго: Благоевград, СИК 44, училище „Христо Ботев“ (джип "Ленд Крузър" с 
3-ма души обикаля в различни райони от града и заплашва избиратели), Дупница, СИК 
7 (повече от един застъпник пред секцията), СИК 9  (повече от един застъпник пред 
секцията), СИК 2 (Механотехникум: избиратели гласуват с придружител с обяснение, 
че са неграмотни); Кърджали - СИК 58 (гласуване с предварително попълнена и 
подпечатана бюлетина), уч. „Отец Паисий”; Монтана – СИК 42, СИК 46, СИК 45; 
Плевен - село Мечка СИК 216 (уточнения относно попълване на бюлетините; СИК 28; 
Пловдив - СИК 16 (токът спря навсякъде), СИК 60 (председателят на СИК влиза в 
кабината и указва на избирателите как да гласуват); Разгард - с. Медовене СИК 
171600019 (заплаха от кмета към наблюдател), Сливен – СИК 59(разтворена бюлетина 
при излизане от тъмната стая и зачитане на вота за валиден – неколкократно извършено 
нарушение), СИК 55; Търговище – С. Овчарово (представител на партия определя реда 
за гласуване); Перник – СИК 88;  

– разкриване на тайната на вота:  Велико Търново –СИК 8, СИК 04040008, СИК 
01; Бобошево - Усойка СИК 4 (разгъване на бюлетини  преди да бъдат пуснати в 
урната, попълване на бюлетини извън тъмната стаичка); Блажиево СИК 5; Дупница - 
СИК 11 и СИК 12; СИК Яхиново (след като са гласували избирателите подават  
бюлетините отворени), СИК 39 (СИК отваря сгрешена бюлетина), СИК 13; Плевен - 
село Тръстеник СИК31 (разгъната бюлетина е приета за действителна); Пловдив - СИК 
22; Стара Загора - СИК 09; 

– брой застъпници над допустимия (2 в изборното помещение): Бургас - ОУ 
Васил Априлов (повече от един застъпници от една кандидатска листа в изборното 
помещение); СИК 230; Монтана – СИК 45; Плевен - село Мечка 216 (заплашително 
поведение на застъпник към СИК); Пловдив - СИК 74 (шест застъпници от една 
партия); Смолян - СИК 213100021, СИК 213100024, ОУ "Асен Златарев", с. Грамада 
ОИК 212700010; Търговище – с. Овчарево; Благоевград - СИК 47. 
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ДДООГГООВВООРР  

ЗЗАА  ППООЧЧТТЕЕННООССТТ  ППРРИИ  ФФИИННААННССИИРРААННЕЕ  ИИ  ППРРООВВЕЕЖЖДДААННЕЕ  ННАА  ККААММППААННИИЯЯТТАА  ЗЗАА  ИИЗЗББООРР  ННАА  
ППРРЕЕЗЗИИДДЕЕННТТ  ИИ  ВВИИЦЦЕЕППРРЕЕЗЗИИДДЕЕННТТ  ННАА  РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  

  

  

Ние, подписалите този обществен договор граждани и неправителствени 
организации, представлявани от Асоциация „Прозрачност без граници”, от 
една страна, и кандидатите за президент и вицепрезидент на Република 
България, от друга страна,  

като се съгласяваме, че доверието на гражданите в изборния процес и в пряко 
избраните институции е същинската основа на демокрацията в страната, 

като се съгласяваме, че почтеността и прозрачността при формирането и 
функционирането на демократичните институции в страната е неотменимо условие 
за доверието на гражданите в тях,  

като подчертаваме необходимостта от безусловно спазване на закона и на 
международно признатите стандарти за провеждане на честни и демократични 
избори, 

се съгласихме с необходимостта категорично да декларираме нашата воля 
и да предприемем конкретни действия за гарантиране на прозрачността и 
почтеността в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 
Републиката. В изпълнение на това се съгласихме следното: 

 
І. КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЕ 
АНГАЖИРАТ:  
 

1. Да осъществяват финансирането на предизборната си кампания в 
съответствие с принципите за прозрачност, публичност и отчетност, както и в 
пълно съответствие с изискванията на закона12.  
2. Да провеждат предизборната си кампания в съответствие с най-добрите 
международни стандарти и практики, които изключват всяка форма на 
нерегламентирано въздействие върху избора на българските граждани, в това 
число купуване на гласове и контролиран вот. 
3. Да предоставят на представителите на Асоциация „Прозрачност без 
граници” възможност за извършване на граждански мониторинг на 
финансирането на предизборната кампания минимум два пъти в рамките на 
самата кампания и след приключване на кампанията, след предварително 
уточнение на дата и часа на проверката, като определят нарочно лице за 
контакт. 
4. Документите, подлежащи на мониторинг по силата на този договор, са: 

1. Вътрешни правила за финансиране на предизборната кампания.  

                                                 
12 Глава 8, раздел 3 и раздел 6 от Изборния кодекс, Обн. ДВ. бр.9 от 28 януари 2011 г., изм. ДВ. бр.45 от 14 юни 2011 г.; Глава трета 
от Закона за политическите партии, Обн. ДВ. бр.28 от 1 април 2005 г., изм. ДВ. бр.9 от 28 януари 2011 г.  
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2. Документация, свързана с приходите за предизборната кампания: 
2.1. Договори за получените дарения. 
2.2. Приходни касови ордери, платежни нареждания и други финансови 
документи за получени приходи.  
2.3. Декларации за произход на средствата, предоставени от дарители. 
2.4. Декларации за произход на средствата, предоставени от 
кандидатите и членовете на инициативни комитети.  
2.5. Документи, свързани с отчитане на нефинансов принос към 
предизборната кампания – декларации за собствеността на 
предоставени движими и недвижими вещи.  

3. Документация, свързана с разходите за предизборната кампания: 
3.1. Договори за извършени дейности и услуги, свързани с кампанията, в 
това число – договори с доставчици на медийни услуги. 
3.2. Фактури, платежни нареждания и други финансови документи за 
извършени разходи. 

4. Извлечение от банковата сметка относно получените приходи и 
извършените разходи по предизборната кампания. 

5. Финансов отчет за приходите и разходите, свързани с предизборната 
кампания. 
 

ІІ. ОБЕДИНЕНИТЕ В НАСТОЯЩАТА ГРАЖДАНСКА КОАЛИЦИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 
ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ 
АНГАЖИРАТ: 
 

1. Да проведат граждански мониторинг за изпълнение на ангажиментите,  
поети в настоящия договор. 
2. Да предоставят експертни консултации на всички заинтересовани лица, 
институции и организации относно международно утвърдените стандарти за 
финансиране на политическата дейност и механизмите за повишаване на 
прозрачността и отчетността в предизборния процес. 
3. Да проведат мащабна разяснителна кампания пред българската 
общественост за информиране на българските граждани за техните права, 
задължения и санкции при нарушаване на правилата на демокрацията.  
4. Да алармират своевременно българската общественост, европейските и 
международните институции за установени нарушения на правата на 
българските граждани като избиратели чрез оказван натиск, опити за купуване 
на гласове и други злоупотреби с избирателния процес. 
5. Да спазват неотменно правилата за политическа безпристрастност, 
прозрачност и почтеност при осъществяване на своите ангажименти по 
настоящия обществен договор.  
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6. Да изготвят заключителен експертен доклад от проведеното наблюдение и 
да информират българските граждани, националните и европейски институции 
за резултатите от гражданския мониторинг.  
Договорът е сключен в два екземпляра, по един за всяка от страните и  влиза в 

сила от датата на подписването му.  
София, 19 септември 2011 г. 
 

 
ЗА АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ 
ГРАНИЦИ”,  ПРЕДСТАВЛЯВАЩА 
ГРАЖДАНСКАТА КОАЛИЦИЯ НА 
НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС 
 

 ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И 
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 
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ДДООГГООВВООРР    

ЗЗАА  ППООЧЧТТЕЕННООССТТ  ППРРИИ  ФФИИННААННССИИРРААННЕЕ  ИИ  ППРРООВВЕЕЖЖДДААННЕЕ  ННАА  ККААММППААННИИЯЯТТАА  ЗЗАА  ИИЗЗББООРР  ННАА  
ККММЕЕТТООВВЕЕ  ННАА  ООББЩЩИИННИИ  ИИ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИ  ММЕЕССТТАА  ВВ  РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  

  

Ние, подписалите този обществен договор граждани и неправителствени 
организации, представлявани от Асоциация „Прозрачност без граници”, от 
една страна, и кандидатите за кметове на общини и населени места в 
Република България, от друга страна,  

като се съгласяваме, че доверието на гражданите в изборния процес и в пряко 
избраните институции е същинската основа на демокрацията в страната, 

като се съгласяваме, че почтеността и прозрачността при формирането и 
функционирането на демократичните институции в страната е неотменимо условие 
за доверието на гражданите в тях,  

като подчертаваме необходимостта от безусловно спазване на закона и на 
международно признатите стандарти за провеждане на честни и демократични 
избори, 

се съгласихме с необходимостта категорично да декларираме нашата воля 
и да предприемем конкретни действия за гарантиране на прозрачността и 
почтеността в предстоящите избори за общински съветници и кметове на 
общини и населени места в Република България. В изпълнение на това се 
съгласихме следното:  

 
І. КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ СЕ АНГАЖИРАТ:  
 

1. Да осъществяват финансирането на предизборната си кампания в 
съответствие с принципите за прозрачност, публичност и отчетност, както и в 
пълно съответствие с изискванията на закона13.  
2. Да провеждат предизборната си кампания в съответствие с най-добрите 
международни стандарти и практики, които изключват всяка форма на 
нерегламентирано въздействие върху избора на българските граждани, в това 
число купуване на гласове и контролиран вот. 
3. Да предоставят на представителите на Асоциация „Прозрачност без 
граници” възможност за извършване на граждански мониторинг на 
финансирането на предизборната кампания минимум два пъти в рамките на 
самата кампания и след приключване на кампанията, след предварително 
уточнение на дата и часа на проверката, като определят нарочно лице за 
контакт. 
4. Документите, подлежащи на мониторинг по силата на този договор, са: 

6. Вътрешни правила за финансиране на предизборната кампания.  

                                                 
13 Глава 8, раздел 3 и раздел 6 от Изборния кодекс, Обн. ДВ. бр.9 от 28 януари 2011 г., изм. ДВ. бр.45 от 14 юни 2011 г.; Глава трета 
от Закона за политическите партии, Обн. ДВ. бр.28 от 1 април 2005 г., изм. ДВ. бр.9 от 28 януари 2011 г.  
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7. Документация, свързана с приходите за предизборната кампания: 
7.1. Договори за получените дарения. 
7.2. Приходни касови ордери, платежни нареждания и други финансови 
документи за получени приходи.  
7.3. Декларации за произход на средствата, предоставени от дарители. 
7.4. Декларации за произход на средствата, предоставени от 
кандидатите и членовете на инициативни комитети.  
7.5. Документи, свързани с отчитане на нефинансов принос към 
предизборната кампания – декларации за собствеността на 
предоставени движими и недвижими вещи.  

8. Документация, свързана с разходите за предизборната кампания: 
8.1. Договори за извършени дейности и услуги, свързани с кампанията, в 
това число – договори с доставчици на медийни услуги. 
8.2. Фактури, платежни нареждания и други финансови документи за 
извършени разходи. 

9. Извлечение от банковата сметка относно получените приходи и 
извършените разходи по предизборната кампания. 

10. Финансов отчет за приходите и разходите, свързани с предизборната 
кампания. 
 

ІІ. ОБЕДИНЕНИТЕ В НАСТОЯЩАТА ГРАЖДАНСКА КОАЛИЦИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 
ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ 
АНГАЖИРАТ: 
 

7. Да проведат граждански мониторинг за изпълнение на ангажиментите,  
поети в настоящия договор. 
8. Да предоставят експертни консултации на всички заинтересовани лица, 
институции и организации относно международно утвърдените стандарти за 
финансиране на политическата дейност и механизмите за повишаване на 
прозрачността и отчетността в предизборния процес. 
9. Да проведат мащабна разяснителна кампания пред българската 
общественост за информиране на българските граждани за техните права, 
задължения и санкции при нарушаване на правилата на демокрацията.  
10. Да алармират своевременно българската общественост, европейските и 
международните институции за установени нарушения на правата на 
българските граждани като избиратели чрез оказван натиск, опити за купуване 
на гласове и други злоупотреби с избирателния процес. 
11. Да спазват неотменно правилата за политическа безпристрастност, 
прозрачност и почтеност при осъществяване на своите ангажименти по 
настоящия обществен договор.  
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12. Да изготвят заключителен експертен доклад от проведеното 
наблюдение и да информират българските граждани, националните и 
европейски институции за резултатите от гражданския мониторинг.  
Договорът е сключен в два екземпляра, по един за всяка от страните и  влиза в 

сила от датата на подписването му.  
София, 19 септември 2011 г. 
 

 
ЗА АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ 
ГРАНИЦИ”,  ПРЕДСТАВЛЯВАЩА 
ГРАЖДАНСКАТА КОАЛИЦИЯ НА 
НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС 
 

 ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТОВЕ НА 
ОБЩИНИ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА  
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ППРРООЗЗРРААЧЧННООССТТ  ННАА  ФФИИННААННССИИРРААННЕЕТТОО  ННАА  ППРРЕЕДДИИЗЗББООРРННИИТТЕЕ  ККААММППААННИИИИ  ППРРЕЕЗЗ  22001111  
ГГООДДИИННАА  

((РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИ  ООТТ  ННААЦЦИИООННААЛЛННОО  ППРРЕЕДДССТТААВВИИТТЕЕЛЛННОО  ИИЗЗССЛЛЕЕДДВВААННЕЕ  ННАА  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННООТТОО  
ММННЕЕННИИЕЕ))    

 

Смятате ли, че финансирането на кампанията за местни избори беше прозрачно в 
достатъчна степен? 

Да 13,9% 
Не 43,5% 
Не мога да преценя 42,5% 

 

Имате ли съмнение, че избраните кметове и общински съветници ще бъдат зависими от 
онези, които финансираха техните кампании? 
Да, категорично 31,9% 
По-скоро да 32,1% 
По-скоро не 9,3% 
Категорично не 3,6% 
Не мога да преценя 23,2% 

 

По ваша преценка местните медии коректно ли отразяваха предизборната кампания за 
кмет и общински съветници? 
Да, напълно - предоставяха обективна информация за всички 11,6% 
По-скоро да - предоставяха информация за водещите кандидати 28,0% 
По-скоро не - отразяваха само определени кандидати 19,4% 
Категорично не - отразяваха кандидатите, които са си платили 7,8% 
Не мога да преценя 33,3% 

 

По ваша преценка изборите за кмет и общински съветници във вашата община могат ли 
да се считат за честни и демократични? 
Без отговор 2,0% 
Да, напълно 19,8% 
По-скоро да 35,3% 
По-скоро не 15,6% 
Категорично не 12,5% 
Не съм участвал в изборите 14,8% 

 

Смятате ли, че финансирането на кампаниите на кандидатите за президент и 
вицепрезидент беше прозрачно в достатъчна степен? 
Да 17,7% 
Не 33,9% 
Не мога да преценя 48,4% 
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Кой финансира кампанията на избраната президентска двойка? 

ПП ГЕРБ, която издигна тези кандидати 78,4% 
Дарения от приближени на партията фирми 24,3% 
Дарения от общински и държавни фирми 9,4% 
Самите кандидати финансираха кампанията си 5,0% 
Гражданите даряваха кампанията на кандидатите 3,6% 
Приближени медии 3,5% 

 

Имате ли съмнение, че избраните президент и вицепрезидент ще бъдат зависими от онези, 
които финансираха техните кампании? 
Да 50,8% 
Не 16,1% 
Не мога да преценя 33,1% 

 

По ваша преценка националните медии коректно ли отразяваха предизборната кампания 
за президент и вицепрезидент? 
Да, напълно 16,5% 
По-скоро да 31,7% 
По-скоро не 22,8% 
Категорично не 6,6% 
Не мога да преценя 22,4% 

 

Кои бяха най-сериозните проблеми на предизборната кампания? 
Купуването и продаването на избирателни гласове 52,5% 
Организирането на два избора в един ден 35,1% 
Отказът от гласуване на голяма част от гражданите 30,8% 
Проблеми с избирателните списъци 25,4% 
Неграмотността на хората 21,4% 
Некомпетентни действия на секционните комисии 18,3% 
Некомпетентни действия на общинските комисии 11,4% 
Некомпетентни действия на ЦИК 11,4% 
Опитите на бизнес сдружения и работодатели да участват в 
изборния процес, като оказват влияние над своите работници 

8,5% 

Липсата на достатъчно дебати за бъдещето на 
страната/общината 

8,4 

Изборният туризъм 8,0% 
Нямаше проблеми 4,3% 

 
На кои форми на опорочаване на изборите Вие или Ваши близки сте били свидетели? 
Не мога да преценя 62,5% 
Познати са агитирани срещу заплащане да станат застъпници на 
определена партия и да й осигурят гласове 

9,5% 

Предложиха на мой познат да гласува за кандидат срещу 
определена материална облага 

8,3% 

Мои познати гласуваха за определен кандидат под страх от 
загуба на работното си място 

6,7% 

Предложиха ми лично да гласувам за кандидат срещу 
определена материална облага 

4,0% 

Мои познати ме агитираха срещу заплащане да стана член на 
определена партия и да гласувам за нея 

4,0% 
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Гласувах за определен кандидат под страх от загуба на 
работното си място 

0,7% 

Друго 0,4 
 
Чия, според Вас, е преди всичко отговорността за опорочаване на изборите? 
На политическите партии, които се интересуват само от 
резултaта, но не и от честността на изборите 36,5% 
На организирани престъпни групировки, които по този начин си 
купуват власт 10,3% 
На отделни кандидати, които са свикнали да постигат своето с 
корупция 11,1% 
На самите граждани, защото не защитават правата си 5,4% 
На секционните комисии, които подменят протоколите 2,0% 
Не мога да преценя 25,1% 
Не мисля, че изборите се опорочават 8,3% 
Друго 0,1% 

 
 

ББИИББЛЛИИООГГРРААФФИИЯЯ  
  

1. Асоциация „Прозрачност без граници”. Политическата корупция: предизвикателства 
и механизми за противодействие. София, 2006. 

2. ОССЕ/СДИЧП. Парламентарни избори, 5 юли 2009. Окончателен доклад на 
ОССЕ/СДИЧП Ограничена мисия за наблюдение на изборите. ОССЕ/СДИЧП, 2009.  

3. Препоръка Rec (2003) 4 на Съвета на Европа относно общи правила срещу 
корупцията при финансирането на политическите партии и на предизборните 
кампании, приета на 8 април 2003 г. от Комитета на министрите на държавите-
членки на Съвета на Европа.  

4. Препоръка Rec 1516 (2001) на Съвета на Европа относно финансирането на 
политическите партии, приета на 22 май 2001 г. от Парламентарната асамблея на 
Съвета на Европа. 

5. Council of Europe. Code of Good Practice in Electoral Matters: Guidelines and 
Explanatory Report. Venice Commission, Council of Europe, Venice, 2002. CDL-
AD(2002)023rev. 

6. OSCE/ODIHR. Venice Commission, Guidelines on Political Party Regulation. 
OSCE/ODIHR.Warsaw, 2011. 

7. Council of Europe. Code of Good Practice in the Field of Political Parties. Venice 
Commission, Council of Europe, Venice, 2009.  CDL-AD(2009)021. 

8. Council of Europe. Interpretative Declaration on the Stability of the Electoral Law. Venice 
Commission, Council of Europe, Venice, 2005. CDL-AD(2005)043-e. 

9. Van Biezen, Ingrid. Financing political parties and election campaigns – guidelines. 
Council of Europe, Strasbourg, 2003. 

 
 
 



92 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АСОЦИАЦИЯ “ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ” 
 
 
ПРОЗРАЧНОСТ И ПОЧТЕНОСТ В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС 
(доклад от наблюдението на изборите за президент и вицепрезидент на Република 
България и изборите за кметове и общински съветници, , 23 и 30 октомври 2011 г.) 
 
Автори: Ваня Кашукеева-Нушева (увод, І.1, І.2., І.3., І.4, І5., І.7, І.8, ІІ.1, ІІ.2, ІІ.3, ІІ.4, 
ІІ.5, препоръки, заключение), Антоний Гълъбов (ІІ.6), Николета Кузманова (І.6), Калин 
Славов (І.6, препоръки) 
Съставител: Ваня Кашукеева-Нушева 
Редактори: доц. д-р Антоний Гълъбов, доц. д-р Огнян Минчев 
 
София, 2012 
ISBN-10: 978-954-2999-01-0 
 
АСОЦИАЦИЯ “ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ” 
София 1000, ул. “Бистрица” №3, ет.4 
тел. 02/9867713, 9867920 
тел./факс 02/9867834 
е-mail: mbox@transparency.bg 
www.transparency.bg  
 



АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ 
ГРАНИЦИ”

София 1000, ул. „Бистрица” № 3, ет. 4 
тел. 02/9867713, 9867920
тел./факс 02/9867834
е-mail: mbox@transparency.bg
www.transparency.bg


	2012_Book_Korica_REPORT_MONITORING_ELECTIONS_2011
	Koritsa_xx
	Book_REPORT_MONITORING_ELECTIONS_2011_TI-B_29.02.2012_BG
	АСОЦИАЦИЯ “ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”
	УВОД
	ОБХВАТ НА НАБЛЮДЕНИЕТО НА АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”. ГРАЖДАНСКА КОАЛИЦИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС
	Част  І
	НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И  ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ
	1.МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС
	2.КОНТЕКСТ НА НАБЛЮДЕНИЕТО
	3.ОБЩИ НАБЛЮДЕНИЯ И КОНСТАТАЦИИ
	4.ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО
	5.ТЕНДЕНЦИИ В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС
	6.СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС, ПОДАДЕНИ ОТ ГРАЖДАНИТЕ В ЦЕНТЪРА ЗА ПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ КОРУПЦИЯ ПРИ АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“
	7.ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ – НОВ ПОДХОД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС. НАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТАТА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА БОБОШЕВО
	8.ПРОЗРАЧНОСТ В РАБОТАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ
	Част  ІІ
	НАБЛЮДЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ КАМПАНИИ
	1.МЕТОДОЛОГИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ КАМПАНИИ
	2.ПРОЗРАЧНОСТ, ОТЧЕТНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ В ПРЕДИЗБОРНИТЕ КАМПАНИИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
	3.ПРОЗРАЧНОСТ, ОТЧЕТНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ В ПРЕДИЗБОРНИТЕ КАМПАНИИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ
	4.ПРОЗРАЧНОСТ НА МЕДИИТЕ ПРИ ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ КАМПАНИИ
	5.ПРОЗРАЧНОСТ В РАБОТАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ
	6.ИНДЕКСИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ КАМПАНИИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
	ПРЕПОРЪКИ
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	АСОЦИАЦИЯ “ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”



	2012_Korica_MONITORING_ELECTIONS_2011_grab



