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Увод

Като национално представителство на международната антикорупционна организа-
ция Transparency International Асоциация „Прозрачност без граници“ работи вече петна-
десет години в сферата по превенция и противодействие на корупцията в България. 

Противодействието на политическата корупция е едно от направленията, в които организация-
та осъществява изследвания и анализи от началото на 2001 година. Тогава за първи път експер-
тен 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 полити-
ческите 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 – 2011 година, показаха че нивото на прозрачност и кон-
трол върху процеса на финансиране на политическата дейност в България все още остава изклю-
чително 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. 

Пряк резултат от липсата на ефективен контрол при финансирането на политическата дей-
ност 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 демократична-
та 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 орга-
низирано купуване на избирателни гласове и за включването на огромни парични потоци с неясен 
произход при финансирането на предизборните кампании на кандидатите.

През последните години въпросът за прозрачността и отчетността при финансирането на 
предизборните кампании бе изместен от други проблеми, които оказват съществено негативно 
влияние върху изборния процес – купуването на гласове, различните форми на контрол и незако-
носъобразен натиск върху избирателите, както и дефицитите в организационната подготовка и 
провеждането на изборите.

Въпреки че местните и президентските избори, проведени през 2011 година, бяха организира-
ни по правилата на новия Изборен кодекс (изработен с водещата цел да даде адекватен отговор 
на редица дефицити в изборния процес) се запази устойчива тенденция, при която най-значим е 
делът на организационните нарушения и нередности. 

В отговор на обществените очаквания за активно гражданско участие, което да съдейства 
за по-висока прозрачност и почтеност в изборния процес и за по-добра информираност на бъл-
гарските избиратели, Асоциация „Прозрачност без граници“ извърши наблюдение на парламентар-
ните избори, което обхвана максимално широк кръг от субекти в изборния процес – политически 

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 2011 
година (4,85 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“, www.transparency.bg/media/publications/Book_TI-Bulgaria_Report_Monitoring_Elections_2011.pdf
2 В продължение на последните девет 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“, www.transparency.bg/bg/researches/svetoven-barometr/svetoven-korupcionen-
barometr/
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партии и коалиции, медии, всички нива на изборната администрация, както и публични институ-
ции, които имат правомощия при подготовката, провеждането и контрола по законосъобразност 
на изборите.

Анализът на резултатите от наблюденията и изследванията, осъществени през последните 
години, мотивираха Асоциация „Прозрачност без граници“ да осъществи обществена инициати-
ва, която включва нов инструмент за наблюдение – Пътна карта на изборния процес, оценяваща 
дейността на публичните институции, които имат функции с ключово значение за провеждането 
на честни, свободни и демократични избори.

Настоящият доклад отразява основните констатации, изводи и препоръки, формулирани от 
Асоциация „Прозрачност без граници“ въз основа на осъществения мониторинг на изборите за 
народни представители в 42-то Народно събрание на Републиката България, проведени на 12 май 
2013 година. 

Обхват на наблюдението
на Асоциация „Прозрачност без граници“. 
Гражданска коалиция за наблюдение на изборния процес

В началото на април 2013 година Асоциация „Прозрачност без граници“ съвместно с други 
водещи български неправителствени организации предприе гражданска кампания за наблю-
дение на изборите за народни представители в 42-то Народно събрание. Инициативата е 

основана изцяло върху успешния подход за независим граждански мониторинг и на обществените 
кампании „Сам избирам“, осъществени през 2009 г. и 2011 г. 

Наблюдението на подготовката и провеждането на парламентарните избори бе реализирано 
в партньорство с 23 неправителствени организации от всички региони в страната3 и със съ-
действието на 266 наблюдатели, които бяха официално регистрирани от Централната избира-
телна комисия4. 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 и 
да окажат съдействие на институциите за ограничаване на злоупотребата с правата на граж-
даните и опорочаването на изборния процес. 

Гражданската инициатива бе осъществена в периода април – май 2013 година, като наблюде-
нието бе фокусирано върху два основни проблема в изборния процес:

1) демократични стандарти, почтеност и прозрачност в изборния процес;
2) прозрачност и отчетност при финансирането на предизборните кампании;

3 Гражданска коалиция за наблюдение на изборния процес: Асоциация „Прозрачност без граници”,  „Център за либерални 
стратегии”, Българско училище за политика „Димитър Паница”, „Европейски информационен център”, „Европейски 
институт”,  „Институт за социална интеграция”, „Център за модернизиране на политики”, „Център за независим 
живот”, „Инициативи за гражданско общество” – Русе, „Център за образователни програми и социални инициативи”  
(ЦОПСИ) – Ямбол, Сдружение „ИКАР” – Хасково, „Дунавски регионален граждански форум” – Видин, „Институт за 
регионално развитие и квалификация” – Шумен, „Клуб на НПО” – Търговище, „Пловдивски граждански клуб” – Пловдив, 
„Развитие на личността и човешките общности” – Плевен, „Майчин център Българка” – Враца, „Либерална 
алтернатива за ромско гражданско обединение” (ЛАРГО) – Кюстендил, „Читалищна асоциация за развитие юг” – 
Кърджали, Гражданско сдружение „Алтернативи 55” – Стара Загора, „Агенция за регионално развитие и бизнес център 
2000” – Монтана, „Алианс за регионални  и граждански инициативи” – Силистра, Институт „Отворено общество” 
– София.
4 www.cik.bg/nabludateli?no=4



7

Осъществената инициатива се основаваше на три основни компонента на наблюдение и 
оценка на изборния процес:

1) дейност на институциите, свързана с подготовка и провеждането на парламентарните 
избори;

2) предизборна кампания на регистрираните партии, коалиции от партии и инициативни ко-
митети, издигнали независими кандидати;

3) протичане на избирателния процес в изборния ден – 12 май 2013 година.
В наблюдението на изборния процес (наблюдение на предизборната кампания и наблюдение 

в изборния ден) бяха мобилизирани усилията на наблюдатели, които извършиха наблюдение на 
доброволен принцип в 31 общини, равномерно разпределени на територията на всички многоман-
датни избирателни райони в страната. 

Обект на наблюдение и оценка в настоящата инициатива бяха основните участници в избор-
ния процес:

1) институции, които имат правомощия във връзка с изборния процес:
. изборна администрация – ЦИК, РИК и СИК;
. Министерски съвет;
. Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Главна дирекция „ГРАО”);
. Министерство на външните работи;
. областни управи;
. органи на местната власт – кметове и общински администрации;
. МВР
. Прокуратура на Република България.
2) регистрираните кандидати в парламентарните избори:
. политически партии;
. коалиции от партии;
. независими кандидати, издигнати от инициативни комитети;
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При реализирането на гражданското наблюдение бяха използвани три основни инструмента 
за наблюдение и оценка на изборния процес:

1) Пътна карта на изборния процес – нов инструмент за оценка на дейността на институ-
циите, които имат правомощия при подготовката и провеждането на изборите;

2) Обществен договор за провеждането на свободни, честни и демократични избори в 
България – инструмент за мониторинг на политическите партии и за ангажирането им с прила-
гането на мерки за преодоляване на дефицитите в изборния процес и с провеждането на предиз-
борна кампания в съответствие със стандартите за прозрачност, публичност и отчетност;

3) Включено наблюдение – пряко наблюдение на изборния процес чрез официално регистри-
рани наблюдатели, извършили мониторинг на дейността на изборната администрация на всички 
нива в страната. 
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Пътна карта на изборния процес

За първи път в рамките на кампанията за избор на 42-то Народно събрание, Асоциация 
„Прозрачност без граници“ изработи и въведе нов инструмент за гражданско наблюдение върху 
работата на институциите на държавната и местната власт, пряко ангажирани в подготовка-
та и провеждането на демократични и честни избори: ПЪТНА КАРТА на изборния процес. Тя съче-
тава два основни подхода:

. предоставя възможност за про-активно взаимодействие с институциите – основна 
цел на пътната карта е да приложи системата за ранно сигнализиране относно недоста-
тъци в изпълнението на основни дейности, осигуряващи ефективната и прозрачна органи-
зация на изборния процес;

. представлява рамка за последваща оценка на дефицитите, силните и слабите страни 
на създадения комплекс от между-институционални взаимодействия, както и сравнимост на 
действията на българските институции с водещи международни и европейски стандарти. 

Застъпническа кампания за прозрачни и почтени избори

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 осъществя-
ване бяха организирани пресконференции, дискусии, бяха изработени и публикувани рекламен клип, 
картички и календари, които са разпространени в цялата страна. Инициативата беше подкре-
пена от 14 национални и регионални електронни и печатни медии, които публикуваха интервюта, 
анализи и послания на Асоциация „Прозрачност без граници“5.

Като важен елемент от информационната кампания следва да се изтъкне и функционирането 
на интернет сайта www.samizbiram.bg, където бе публикувана информация относно наблюдени-
ето, резултати от социологически изследвания, анализи и рекламни материали от кампанията.  
Активна бе и създадената специално интерактивна страница на инициативата във Facebook.

Най-съществен акцент в своята застъпническа кампания Асоциация „Прозрачност без гра-
ници“ 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 зако-
нодателство и  противодействието на злоупотребите с избирателни права на гражданите са 
невъзможни без активната работа на институциите в тези насоки. 

В контекста на изработването и прилагането на Пътната карта на изборния процес, в периода 
септември – октомври 2011 година TI – България проведе поредица от срещи с Централната изби-
рателна комисия, представители на Прокуратурата на Република България, Министерски съвет, 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (ГД „ГРАО”), Министерството 
на вътрешните работи и Министерство на правосъдието. В резултат на това бе установена 
рамка на взаимодействие с институциите, която позволи извършването на оценка на дейността 
на институциите, както и за ангажиране на тяхното съдействие при разследването на сигнали 
за нарушения, които гражданите са отправили към Асоциация „Прозрачност без граници“. 

5 Българска национална телевизия, Нова телевизия, Българско национално радио, bTV радио груп (N-Joy, Z-Rock, Melody, 
Btv radio, Jazz FM, Classic FM), Информационен сайт „Медиапул”, Информационен сайт „Хасково.нет”, Информационен 
сайт „Перуник.ком”, „Телекабел” – Пазарджик, Радио „Астра+” – Дупница.
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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. 

Регистрация на Асоциация „Прозрачност без граници“ 
като официален наблюдател на изборите

На 3 април 2013 година, с Решение на ЦИК № 2367-НС/03.04.2013, Асоциация „Прозрачност без 
граници“ бе регистрирана като официален наблюдател на изборите за народни представители в 
42-то Народно събрание. Организацията регистрира 266 наблюдатели, които извършиха наблю-
дение в изборния ден, обхващащо всички нива на изборната администрация.

Получената регистрация е в съответствие с новите разпоредби на Изборния кодекс6, кои-
то определят кръга от субектите, които могат да извършват наблюдение на изборния процес. 
Новите разпоредби бяха въведени след последователно настояване на неправителствени орга-
низации за по-ясна регламентация на статута на наблюдателите в изборния процес. Съгласно 
тези изисквания наблюдатели могат да бъдат както упълномощени членове на български непра-
вителствени организации, така и представители на Европейския парламент, на чуждестранни 
парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на чуждестранни пар-
тии и движения, както и лица, посочени от партии и коалиции от партии, участващи в изборите, 
и поканени чрез Министерството на външните работи. 

Новите разпоредби в кодекса поставиха някои ограничения пред наблюдателите, които до-
ведоха до определени затруднения и препятствия пред тяхната работата в изборния ден. Сред 
тях следва да се отбележат: (а) ограниченията за присъствие на максимум по един наблю-
дател от българска организация в изборното помещение (въвеждащо неравнопоставен дос-
тъп за българските и за международните наблюдатели); (б) изискванията за ограничен брой на 
регистрираните наблюдатели в национален мащаб, който е равен на броя на застъпниците;           
(в) недостатъчно ясното разграничение между статута на наблюдателите и застъпниците 
чрез въвеждането на идентични изисквания за документите за легитимиране на присъствието 
им в изборното помещение. 

6 Чл. 101б. (Нов – ДВ, бр. 17 от 2013 г. ) (1) Централната избирателна комисия регистрира до изборния ден наблюдателите 
– членове или изрично упълномощени представители на регистрираните неправителствени организации, въз основа 
на заявление, към което се прилага списък с имената, единния граждански номер и пълномощните на упълномощените 
членове или на изрично упълномощените представители на организацията.
(3) Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една регистрирана неправителствена организация, не може 
да надвишава броя на избирателните секции в страната.
(7) В случаите по чл. 20а от регистрираните като наблюдатели за съответния вид избор български неправителствени 
организации може да присъства не повече от по един наблюдател.
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Законодателна рамка на изборния процес

Предизборната кампания, съответно предсрочните парламентарни избори, се проведоха по 
правилата на Изборния кодекс7, който бе променен след интензивни дебати в последната 
сесия на 41-то Народно събрание. В резултат на дискусиите в парламента бяха приети 

редица промени, част от които могат да бъдат оценени като стъпка в посока повишаване на 
прозрачността и отчетността в изборния процес. 

Сред тях следва да се отбележи изричната законова регламентация за повече публичност и 
прозрачност в работата на ЦИК. В отговор на установените дефицити от предходните избори, 
както и на критиките на редица неправителствени организации, бяха въведени задължения на 
ЦИК и РИК, чрез самостоятелно създадени интернет страници, да осигуряват достъп до ос-
новни документи, свързани с тяхната работа (протоколи, решения, регистрирани кандидати, 
регистри на жалби, застъпници, наблюдатели), както и възможност за on-line излъчване на засе-
данията им. Бе въведено изискване за публикуване на сканираните протоколи от всички избира-
телни секции на интернет  страница съответната РИК. Бяха фиксирани срокове за провеждане 
на информационна кампания на ЦИК. Въпреки че не бе прието предложението за съдебен контрол 
над всички решения на ЦИК, все пак следва да се отбележи, че бяха разширени възможностите за 
обжалване на нейни ключови решения. 

Като допълнителна възможност за взаимен контрол между основните участници в изборите 
бе регламентирано правило, според което ръководствата на всички избирателни комисии (пред-
седатели, заместник-председатели и секретари) са представители на три различни политически 
партии. 

Една от важните промени в Изборния кодекс бе свързана със статута на застъпниците на 
партии, коалиции и независими кандидати. Извършените промени могат да бъдат окачествени 
като адекватен отговор на един от най-съществените проблеми в изборите през 2011 година – 
масираното присъствие на застъпници, които нерядко бяха използвани като фактор за контрол 
над други избиратели, или като официално платени избиратели. В тази връзка бяха въведени 
правила, осигуряващи повече прозрачност и възможности за по-ефективен контрол над застъп-
ниците. Сред тях следва да се отбележат ограниченията за максимален брой на застъпни-
ците (равен на броя на избирателните секции), ограниченията за техния брой в отделните 
избирателни секции (по правилото „един застъпник в една секция”), осигурена бе публичност на 
информацията относно техния брой, името за представляваната партия/коалиция/кандидат и 
избирателната секция чрез създаването на регистър на застъпниците, който е публично достъ-
пен от интернет страницата на районните избирателни комисии. Ограничението за присъствие 
в точно определена секция за застъпниците бе мярка срещу злоупотреби в изборния процес, но 
същевременно бе определено като изискване, което в определена степен затруднява партиите 
(особено по-малките) да наблюдават как протича изборния процес в повече избирателни секции.

Бяха въведени допълнителни правила относно финансирането на предизборните кампании, 
сред които изискване за публикуване на договорите с медиите за отразяване на предизборните 
прояви на кандидатите, изрична забрана за безплатно използване на публичен административен 
ресурс, намаляване на сумата на даренията (над една минимална работна заплата), които следва 
да бъдат декларирани пред Сметната палата, задължение за банков превод на приходите и раз-
ходите над 1000 лв., въвеждане на тридневен срок за деклариране на даренията пред Сметната 
палата, възможности за проверка на произхода на средствата, определяне на финансово отговор-
ни лица за кампаниите, възможности за проверка на съответствие между декларираните приходи 
и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания.

Регламентирането на статута на наблюдателите се превърна в една от темите, върху 
които бе поставен фокусът на общественото внимание – както при обсъждането на промените 
в закона, така и в рамките на предизборната кампания. Статутът и правомощията на наблюда-
телите бяха регламентирани в член 101б от Изборния кодекс. Бяха разширени възможностите за 

7 Изборен кодекс, Обн., ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г.; ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г.; изм. и доп., бр. 45 от 14.06.2011 г., изм. и 
доп. 14.06.2011 г., бр. 17 от 21.02.2013 г.
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наблюдение на изборния процес, в това число подготовката на изборите (предаване на изборните 
книжа, организиране на изборните помещения преди изборния ден) и въвеждането на данните с 
резултатите от гласуването в електронната база данни. 

Същевременно, останаха редица проблеми в изборния процес, които не намериха адекватно 
законодателно решение. 

Новите разпоредби в кодекса не доведоха до ясни правила относно статута на наблюдате-
лите. Вече бяха отбелязани ограниченията за присъствие на максимум по един наблюдател от 
организация в изборното помещение и ограниченията в броя на регистрираните наблюдатели в 
национален мащаб, който следва да е равен на броя на избирателните секции. Липсата на разби-
ране у законодателя за значителните разлики в статута на наблюдателите и застъпниците 
доведе до формулирането на законови норми, които затрудниха работата на секционните 
комисии при регистрирането на наблюдателите и въведоха отново различни изисквания за 
международните наблюдатели и наблюдателите, които са представители на български не-
правителствени организации. 

Остана нерешен един от основните дефицити в изборния процес – подходът за съставя-
нето на избирателни списъци, който да неутрализира възможностите за изборни манипулации 
и злоупотреби с данните на избирателите. Въпреки, че в закона бе регламентирано задължение 
ЦИК да „води и поддържа постоянно актуален списък на лицата с избирателни права по данни от 
регистъра на населението – Национална база данни „Население“ при ГД „ГРАО“ при МРРБ“, се запази 
принципът за механичното копиране на данните от националния регистър, а ЦИК не получи реал-
ни самостоятелни правомощия за изпълнение на това задължение. 

Не бяха възприети предложенията на Асоциация „Прозрачност без граници“ и други неправи-
телствени организации за намаляване на изискванията за регистриране на участници в избо-
рите, като тук на първо място следва да бъде отбелязан високият брой подписи на граждани, 
подкрепящи номинираните партии/коалиции/независими кандидати. Това изискване има ограничи-
телен характер, възпрепятстващ достъпа на по-широк кръг от потенциални кандидати в избор-
ния процес. Наблюдението на предизборната кампания впоследствие показа, че високите изисква-
ния са предпоставка за неприемливи или незаконосъобразни практики за събиране на лични данни 
на гражданите, както и че не са налице достатъчно гаранции срещу злоупотреби.

Въпреки предложенията за промени в начина на отразяване на медийната кампания, се запази 
изискването за изцяло платен достъп на кандидатите до медиите, в това число до общест-
вените медии. 

Без дискусия бе приета промяна, която премахва възможността за отразяване на преферен-
циален вот в бюлетината, който е считан като важен инструмент за ангажиране на по-активно 
участие на гражданите в изборния процес. 

Нерешаването на посочените проблеми бе съществен законодателен пропуск, предвид въз-
никналата обществена дискусия за необходимостта от промени във всички значими сфери на об-
ществения живот, както и предвид исканията за излъчване на нови политически представители 
и обновяване на политическите партии.

Въпреки декларациите на политическите партии, бе пропусната и възможността за изрич-
ното включване в закона на методиката за изчисляване разпределението на мандатите в изби-
рателните райони. Решаването на този въпрос има потенциала да доведе до повече яснота и 
предвидимост за условията, по които кандидатите се включват в политическото състезание. 
Последвалото наблюдение показа, че изричната законова регламентация (с участието на по-
широк кръг от експерти и на народните представители) може да служи и като инструмент за 
превенция на пропуски и грешки в изработването на методиката (факт, който бе констатиран 
от експерти – наблюдатели на неправителствени организации).
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Предизборна кампания  и общ контекст, 
в който се проведоха изборите

Парламентарните избори бяха насрочени след масови протести, породени от високите цени 
на електроенергията, монополите и социално-икономическите условия в страната. След 
като правителството на ГЕРБ подаде оставка на 20 февруари 2013 година, предсрочните 

избори за 42-ро Народно събрание бяха насрочени от президента на Република България на 12 
март, 41-то Народно събрание бе разпуснато и бе назначено служебно правителство. 

Динамиката на обществените настроения доведе до фокусиране на общественото недовол-
ство към политическите партии и към цялостния модел на управление на страната, осъщест-
вяван през последните 23 години. В този период ясно се открои кризата на доверието между 
основните участници в политическия процес – граждани и политически партии, която придоби 
потенциала на криза на представителството на институциите в страната. 

Изминалата предизборна кампания може да се характеризира като силно негативна и доми-
нирана от няколко проблема. Тя имаше две отличителни характеристики, които следва да бъдат 
отбелязани: (1) почти отсъстващата дискусия за политическите програми и приоритети 
в бъдещото управление, както и (2) стремежът да бъдат компрометирани политическите 
опоненти, като на местно ниво наблюдатели констатираха системно публикуване и разпрос-
транение на печатни материали, целенасочено дискредитиращи политически конкуренти.

Следва да се отбележи, че непосредствено преди официалния старт на кампанията една от 
темите, които предизвикаха определено обществено напрежение, бе спазването на законовите 
изисквания за събиране на определен брой подписи на граждани, необходими за официалното ре-
гистриране на партии, коалиции и независими кандидати. След проверка на събраните подписки 
служба ГРАО излезе с информация, че има 14 127  невалидни подписи. Този факт отново поставя 
въпроса за извършване на законодателни промени, които да намалят ненужно високите изи-
сквания за участниците в изборите, както и проблема за стриктното спазване на законови-
те изисквания за защита на личните данни на избирателите. 

В първата част кампанията бе доминирана от дискусията за социално-икономическата об-
становка в страната и необходимите действия за ограничаване цените на енергоизточниците. 
В хода на кампанията се разразиха два скандала, които сложиха своя отпечатък върху цялата 
предизборна атмосфера. Скандалът с подслушването на политически фигури и високопоставени 
длъжностни лица зададе рамката на цялата предизборна кампания и се превърна в доминираща 
тема на обсъждане, а неин завършек бе скандалът с изтичането на информация за бюлетините, 
тиражиран в деня за размисъл. 

Скандалът с откритите бюлетини, разразил се в деня за размисъл, разкри няколко съ-
ществени дефицита в дейността на ключови участници в публичното пространство: (1) на 
първо място, липсата на достатъчно ефективен контрол върху отпечатването и съхранени-
ето на изборните книжа, както и липсата на достатъчно прозрачност относно договора на 
Министерския съвет с изпълнителя; (2) на второ място, недостатъчните гаранции срещу из-
тичането на информация от разследващите органи към медиите, което създаде предпостав-
ки за частично, непълно или неточно отразяване на случая в деня за размисъл; (3) неспазването 
на правилата за отразяване на предизборната кампания в деня за размисъл и на минимални 
етични стандарти в работата на медиите, което силно нагнети обществено напрежение не-
посредствено преди началото на изборния ден; (4) липсата на готовност у представителите 
на основните политически партии да спазват правилата за предизборна агитация.
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Граждански борд за свободни и прозрачни избори 
(Изборен борд)

Гражданският борд за свободни и прозрачни избори (Изборен борд) бе създаден по инициатива 
на президента на Републиката и по предложение на министър-председателя на Република България. 
Покани за участие бяха отправени до неправителствени организации – регистрирани наблюда-
тели на настоящите и на предходните избори, както и до независими експерти – представители 
на академичните среди. Замислен като неформална и независима структура, той не можа да се 
еманципира в необходимата степен от инициаторите на своето създаване и през целия период 
на функциониране бе възприеман като придатък към изпълнителната власт. Впоследствие това 
обстоятелство даде основание на Централната избирателна комисия за формален отказ от 
участие в неговата работа.

Замисълът да интегрира усилията на изпълнителната власт, изборна администрация и на 
неправителствените организации бе частично реализиран, но все пак, следва да се отбележи, 
че на фона на радикализиращите се обществени настроения в края на февруари 2013 година, 
Гражданският борд съдейства за преодоляване на част от съмненията за подготвяни изборни 
манипулации. Експертизата на водещите неправителствени организации, които разполагат с 
опит и традиции в наблюдението на изборния процес, бе частично интегрирана в рамките на 
дейността на Изборния борд. Основна положителна черта на неговата дейност се оказа въз-
можността за предоставяне на информация от институциите на изпълнителната власт, които 
имат правомощия във връзка с подготовката и провеждането на изборите. Липсата на коректна 
и собствена идентификация като независим, самостоятелен работен формат, обаче, се оказа 
предизвикателство пред основната цел на създаването му – да повиши доверието в подготовка-
та и провеждането на парламентарните избори в контекста на засилени граждански протести. 



15

ПЪТНА КАРТА НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС –

НОВ ИНСТРУМЕНТ
ЗА ОЦЕНКА НА ИНСТИТУЦИИТЕ

I.        Резултати от наблюдението
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Предмет на настоящата обобщаваща оценка е дейността на институциите в Република 
България, непосредствено ангажирани в ефективната организация и провеждане на избор-
ния процес. Обхватът на наблюдението чрез инструмента Пътна карта позволява да бъде 

оценено както значението на всяка една от тях по отношение на почтеността и прозрачността 
на изборния процес, така и ефективността на тяхното взаимодействие с оглед на субординация-
та и координацията между тях.

Организирането и провеждането на предсрочни парламентарни избори открои, както извест-
ни непълноти в Изборния кодекс, така и общото равнище на административен капацитет на пуб-
личните институции, ангажирани с подготовката и реализацията на изборния процес. От тази 
гледна точка, резултатите от инструмента за оценка на ефективността на институционал-
ното взаимодействие в изборния процес – пътната карта, предоставят необходимата база за 
определяне на дефицити и възможности за повишаване на капацитета и отговорността в дейст-
вията на публичните институции, носещи отговорност за осигуряването на изборния процес.

Екипът от експерти на Асоциация „Прозрачност без граници“ наблюдаваше ежедневно изпъл-
нението на основните стъпки от пътната карта за всички включени в обхвата на изследването 
институции. Резултатите от мониторинга откроиха следните основни дефицити: 

Изборна администрация – най-големият дефицит в работата на изборната администрация 
продължава да бъде обучението на секционните избирателни комисии (СИК): проведено в послед-
ния момент, то се отрази върху качеството на работа на комисиите в изборния ден с голям брой 
констатирани нередности и нарушения (виж: Характер на констатираните нарушения);

Министерски съвет – въпреки усилията да се въведат нови форми на публичност и диалог 
с гражданското общество, основният дефицит в действията на Министерския съвет бе свър-
зан с липсата на последователна политика за прозрачност при провеждането на обществените 
поръчки и последващ контрол върху тяхното изпълнение: основни стандарти за публичност и 
предотвратяване конфликт на интереси не бяха приложени при обществената поръчка за отпе-
чатване на бюлетини, изборни книжа и печати;

Министерство на външните работи – основен дефицит в работата на ведомството е 
поддържането на база данни за гласуващите в чужбина, довело до проблеми с организацията на 
СИК и гласуването извън страната (Лондон, Виена и др.);

Министерство на вътрешните работи и Прокуратурата на Република България – конста-
тирано бе закъсняло стартиране на политиката за ефективна работа по сигнали на граждани 
за нарушаване на политическите им права, както и липса на устойчива политика за прозрачност 
за брой подадени сигнали и предприети действия, като в случая на ПРБ неприлагането на такава 
политика се оказа критично именно в деня за размисъл.

При липсата на специализирана изборна администрация, подготовката и провеждането на 
избори, (а още повече, когато става дума за провеждането на предсрочни избори) поставя до-
пълнителни изпитания пред дейността на публичната администрация на национално, регионал-
но и местно ниво. Досегашната практика показва, че изпълнението на допълнителните задачи 
по организирането и провеждането на избори води до допълнително натоварване на съществу-
ващите административни структури, което най-често не е финансово и ресурсно осигурено. 
Служителите в администрацията не са мотивирани да извършват качествено и в срок необходи-
мите дейности, които са им делегирани във връзка с изборите.

Най-често, изпълнението на тези допълнителни задачи се възлага на административни струк-
тури, които не разполагат със специализирана компетентност или допълнителна подготовка за 
тяхното извършване. Успешното осъществяване на задачите, предписани от изборното законо-
дателство на съответните административни структури до голяма степен зависи от опита на 
служители, които вече са извършвали подобни дейности по време на предходна изборна кампания. 
В по-голямата част от случаите се разчита на опита на служители, които вече са участвали в 
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една или друга форма в подготовката и провеждането на предходни избори. Всичко това увелича-
ва риска, там където не е налице подобна специфична институционална памет, да бъдат допус-
кани повече технически грешки, да липсва необходимото равнище на оперативно взаимодейст-
вие. Понякога подобни технически грешки могат да бъдат оценявани като израз на партийна 
пристрастност, но най-често изразяват липсата на необходимия административен капацитет. 
Практиката на областната и общинската администрация в процеса на подготовка и провеждане 
на предсрочни избори в най-голяма степен доказва необходимостта от създаването на специали-
зирана изборна администрация и формиране на необходимата компетентност в структурите на 
общата администрация, за да бъде гарантирано качеството на изборния процес.

1. ИЗБОРНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Изборите за народни представители на 12.05.2013 г. бяха организирани и проведени в напрег-
ната обществена обстановка, доколкото се касае за предсрочни избори и силна социална 
активност в началото на годината. Нормативната основа на изборите – Изборният ко-

декс – не съдържа развита правна уредба за провеждане на предсрочни избори, поради което се 
наложи Централната избирателна комисия (ЦИК) да адаптира нормите на кодекса за провеждане 
на гласуването. ЦИК положи усилия да изработи технически подготвителните и организацион-
ните си решения още преди насрочване на изборния ден, защото беше очевидно, че предсрочно 
гласуване ще се проведе, но те не бяха приети във формата на решения.

Като цяло Централната избирателна комисия изпълни своите предписани в Изборния Кодекс 
(ИК) задължения, свързани с ръководството и контрола над работата на избирателните комисии 
от по-ниски нива, както и с вземането на решения, свързани с регламентирането на админи-
стрирането на изборния ден, операционализирането на законовите разпоредби за воденето на 
предизборната кампания, определянето на правилата за наблюдение на изборите и регистрация 
на наблюдателите, създаването на файлове с изборните резултати и оповестяването им. Във 
всички фази на изборния процес ЦИК направи необходимото за гладко протичане на изборите, но 
като основен недостатък се очерта липсата на прецизност и неумение да се степенуват зада-
чите. ЦИК прие хронограма за всички органи и субекти в изборния кодекс, но най-често самата 
тя нарушаваше предвидените срокове. Сериозно закъснение се наблюдава при приемането и раз-
пространението на методическите указания. Те бяха приети буквално в навечерието на обучени-
ето на РИК, което доведе до неефективност при обучението на районните комисии.

В две области взаимодействието на ЦИК с други институции и ведомства създаде извест-
ни трудности в организацията на изборния процес. Първият проблем  е свързан с по-късното 
от предвиденото установяване на електронния формат на заявления за гласуване в чужбина и 
свързаното отново с гласуването в чужбина късно приемане на решение за начина на подаване 
на заявления по пощата. И двата проблема, както и споровете по местонахожденията на секции 
в определени населени места извън страната, се отнасят към работните отношения на ЦИК 
с МвНР. С нарастване на дяловете от гласове, подадени извън страната и значението им за 
крайния изборен резултат е необходимо по-подробното разписване на отговорностите на двете 
страни и взаимодействието им по строго определени начини, за да се предотврати размиването 
на отговорности. 

Вторият кръг проблеми се отнася до взаимодействието на ЦИК с ГД ГРАО. Доколкото ГД ГРАО 
разполага с масивите с данни, от които се извличат избирателните списъци, би било полезно 
да се предвиди в ИК задължение на Дирекцията към МРРБ да оповестява по-подробно различни 
параметри на съвкупността от избиратели и динамиката на част от общите параметри в ре-
ално време в периода на подготовка на изборите. Към момента на изготвяне на тази оценка не 
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е оповестен доклада на ГРАО по т. нар. „проверка за двойно гласуване“, нито са оповестени зада-
нието на ЦИК за извършването на проверката, нито технологичните правила, по които ще бъде 
извършена тази проверка.

Неефективна бе и организацията на комисията при завеждането, обработката и решаването 
на постъпилите жалби в изборния процес и особено в изборния ден. Изобщо в цялата дейност на 
ЦИК се наблюдава общо политизиране, което влияе негативно върху цялостния изборен процес. 
В много случаи членовете на ЦИК се изявяват като представители на своите партии, а не като 
лица, които участват в лично качество в работата на независим орган. Неравномерно е, като че 
ли  и натоварването и ангажираността на отделните членове на комисията. Разяснителната 
кампания беше закъсняла и недостатъчно ефективна. В кратките срокове от приемането на 
промените в ИК до деня за избори ЦИК не успя да изгради своята администрация, което допълни-
телно затрудни работата є.

Няколко са практиките, които се прилагат за първи път в работата на ЦИК. Сред тях са 
новото разбиране за публичност и техническите средства, приложени в работата на избира-
телните комисии. Възможността да се наблюдават в реално време (streaming) заседанията на 
комисията е нова практика, която добавено към коректно поддържаната уеб страница на коми-
сията, решава всички въпроси, свързани с отсъствието на публичност и/или забавен достъп до 
информация за работата на комисията, често поставяни като открити въпроси при предходно 
администрираните изборни кампании. В същото време, ЦИК отказа да работи с гражданските 
организации във формата изборен борд, което би довело до по-голяма видимост на нейната дей-
ност и възможност да се мотивират и защитят определени решения и действия на комисията.

Към обичайния файл с изборни резултати на равнище секционни протоколи, достъпни на из-
борния портал на страницата на ЦИК за всички избори, проведени след 2003 година, за тези из-
бори са добавени и сканирани копия (PDF формат) от оригиналните секционни протоколи. Всички 
заинтересовани страни могат да направят оценка на качеството на изработване на тези до-
кументи, проследявайки корекциите, нанасяни при приемане на протоколите в приемателните 
пунктове на Районните избирателни комисии (РИК). Към сканираните копия на оригиналните се-
кционни протоколи е добавен и документ – Решение № 2622-НС/15.05.2013, в което са описани 
корекциите в протоколите, нанесени с решение на ЦИК при повторното, контролното създаване 
на файла с изборни резултати.

Високо трябва да бъде оценено и усилието да се изгради и поддържа нова като концепция 
уеб страница на ЦИК, на която са поместени в обособени директории регистрите за партии, за 
жалби, за наблюдатели, за социологически агенции, за решенията на комисията, за документите/
бланките, както и линкове, към страниците на отделните РИК. 

Дори и при новия подход при създаването на методическите указания за работата на секцион-
ните комисии, ключов документ за установяването на еднообразни стандарти за администрира-
не на изборния ден в цялата страна, пирамидалната система на обучение не предполага еднакво 
качество на провеждане на обучителните сесии за членове на секционни комисии. За постигане 
на подобен унифициран и възможно най-висок стандарт са изработени обучителни клипове за 
протичането на изборния ден, за попълването на секционния протокол и тестови електронни 
формати на секционни протоколи, използването на които по принцип предполага подобряване ка-
чеството на подготовката на членовете на секционните комисии.

ЦИК прие и нова методика за определяне на изборния резултат, която до момента не е била 
прилагана. Сериозен анализ за начина по който тя действа тепърва предстои, но задължително 
трябва да бъде преценена възможността методиката да не проработи при определени разпреде-
ления на действителните гласове, както и „странното“ разпределение на мандати за партиите 
по избирателни райони. 

Публичният интерес и дори дебат по приетата с решение на ЦИК Методика за определяне на 
изборните резултати потвърди принципния проблем, който трябва собствено да бъде отнесен 
към законодателството. Няма рационална причина за прехвърляне на отговорността за изработ-
ване на методиката от ЦИК. Тя е част от принципните правила, по които се достига до изборен 
резултат и би трябвало да бъде описана достатъчно подробно в ИК. Още повече, че правилата 
за определяне на изборния резултат от президентски избори са част от Конституцията, а тези 
за местни и европейски избори са интегрирани в ИК.
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ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИНДЕКСА ЗА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
62,5

Индикатор Съставни компонен-
ти на индикатора

Стойност
(от 0 до 

100)
Кратка мотивировка

на стойността

ЗАКОННОСТ
62,5

политическа
неутралност

50

Определени решения и действия на 
ЦИК бяха политически повлияни с ог-
лед формирането на различни мнозин-
ства в нейния състав. По принцип ИК 
е достатъчно подробен, за да ограни-
чи „волево“ партийно пристрастие. 

съдебен контрол 75

Все още не всички не всички реше-
ния на ЦИК подлежат на съдебен кон-
трол.

Ако извадим пред скоби жалбата 
до Конституционния съд с искане на 
цялостно касиране на изборите, всич-
ки решения на ЦИК са потвърдени от 
ВАС.

РЕСУРСИ
62,5

финансова
обезпеченост

75

Няма публично информация за 
недостиг в бюджета на ЦИК. 
Невъзможността ЦИК да предлага на 
МС план-сметка за изборите е дефи-
цит, който трябва да бъде подложен 
на обществена дискусия.

професионализъм 50

С натрупването на опит работа-
та на ЦИК може да бъде определена 
като все по-професионална. Все още 
стои открит въпроса са управление-
то на конфликт на интереси за чле-
новете на ЦИК. Експертният състав 
на комисията може да бъде разширен.

ПРОЗРАЧНОСТ
62,5

публичност 75
Стандартите на публичност са 

близки до максималните постижими в 
правилата записани в ИК. 

обществен 
контрол

50

ИК не предвижда друг освен съде-
бен контрол. ЦИК не успя да добави 
публичност и експертен капацитет 
чрез взаимодействието си с граждан-
ския изборен борд.

ЕФЕКТИВНОСТ
62,5

срочност 50
По отношение на важните въпроси 

дейността на ЦИК остана извън вся-
какви срокове.

резултатност 75
Изборите бяха проведени и като 

цяло не се блокира изборния процес.
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РАЙОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

РИК в изборния процес бяха натоварени с две отговорни функции: 1) регистрация на партий-
ните листи, и, 2) назначаването и обучението на СИК. Липсата на достатъчно опит поради 
променения състав на комисиите и късното приемане на методическите указания доведоха 

до разнопосочна практика на РИК. Това допълнително усложни работата на ЦИК, която употре-
би значителен експертен ресурс и време, подпомагайки РИК в изпълнението на Изборния кодекс. 
Демонстрира се стара слабост в организацията на изборите, а именно неефективно обучение на 
СИК, както и текучество в състава на СИК. РИК не успя ефективно да контролира и да се произ-
нася по жалби от действия на СИК в изборния ден. В отделни избирателни райони приемането на 
изборните материали и протоколите след гласуването се превърна в истински кошмар за много 
членове на СИК.

Районните избирателни комисии бяха назначени в срока, определен в хронограмата на ЦИК. 
Отново в срок бяха регистрирани кандидатските листи за народни представители. Оспорването 
на решенията на РИК за регистрация на кандидати в листи продължи по-дълго от обикновено, но 
това не доведе до сериозно забавяне в организирането на останалите елементи от дейността 
на РИК. Изключително малкия брой инициативни комитети, които се регистрираха за участие 
в парламентарните избори, по същество не създаде затруднения за РИК. Навсякъде бе спазен и 
срока за обявяване на номерата в бюлетината на независимите кандидати за народни предста-
вители. С малки закъснения и известни трудности, свързани с достъпа до информация, РИК спа-
зиха сроковете за оповестяване на информацията за гласуване на хората с увреждания. В също-
то време, почти никъде не бе направено никакво допълнително усилие тази информация да бъде 
представена по-подробно, както и към нея да бъде добавена допълнителна информация, свързана 
с изграждането на условия за информиран избор на гражданите.

РИК почти навсякъде регистрираха в срок секционните избирателни комисии. Поради лип-
сата на постигнато съгласие за ръководството в тези комисии, РИК процедира така, както 
ЦИК при тяхното назначаване. РИК спазиха необходимата пропорция за представителство на 
политическите партии и на свой ред предизвикаха коментари за политическо фаворизиране на 
представителите на една политическа парти, което се превърна в част то предизборната кам-
пания. Липсата на целенасочена информационна политика характеризира поведението, като на 
областната и общинската администрация, така и на избирателните комисии на районно и се-
кционно ниво. 

В рамките на изборния ден, най-често срещани бяха трудности, свързани с ефективната 
комуникация и оперативните действия на РИК. Липсата на уеднаквена практика по отношение 
на регистрацията на застъпници, представители на политическите сили и наблюдатели, доведе 
до затруднения, които се отразиха върху адекватната и експедитивна комуникация на РИК. В 
отделни случаи, липсваше адекватна реакция спрямо сигнали за нарушения, породена от липса на 
капацитет за оперативно действие и проверки на място, както и липса на добра вътрешна орга-
низация в работата на РИК с наблюдатели и представители на медиите.

Известното забавяне в дейността на РИК след края на изборния ден бе породено от забавя-
нето на СИК при подготовката, сканирането и изпращането на секционните протоколи. Въпреки 
това, техническите проблеми нямаха определящо значение по отношение на работата на РИК.
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ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИНДЕКСА ЗА РАЙОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ 
40,625

Индикатор Съставни компонен-
ти на индикатора

Стойност
(от 0 до 

100)
Кратка мотивировка

на стойността

ЗАКОННОСТ
50

политическа
неутралност

50

Независимо от усилията за постига-
не на по-висока степен на политическа 
неутралност, особено в последните дни 
на кампанията, противопоставянето 
между представителите на отделните 
политически партии, доведе до затруд-
нения в работата на повечето РИК.

съдебен контрол 50
Някои решения, включително и тези 

по жалби в изборния ден не подлежат на 
съдебен контрол.

РЕСУРСИ 
25

финансова 
обезпеченост

25
Планираните средства са недоста-

тъчни за осигуряването на дейността 
на РИК.

професионализъм 25

Освен представители на полити-
ческите партии, членовете на РИК не 
притежават нито допълнителна подго-
товка, нито са преминали през специа-
лизирани курсове, извън инструктажа 
на ЦИК.

ПРОЗРАЧНОСТ 
37,5

публичност 25

Ниска степен на публичност, както 
на решенията, които РИК вземат, така 
и на аргументацията и мотивите за 
тях. Нормативно уредената система 
за публичност не постигна очаквания 
ефект.

обществен контрол 50

Подобрени условия за ефективен 
граждански контрол върху дейността 
чрез присъствие на наблюдатели в ра-
ботата на РИК.

ЕФЕКТИВНОСТ
50

срочност 50

Формално спазване на по-голямата 
част от сроковете, предвидени за съ-
ответните дейности в хронограмата 
на ЦИК, но недостатъчен капацитет 
за осигуряване на по-висока степен на 
предвидимост и организираност при 
подготовката и провеждането на избо-
рите.

резултатност 50

Постигнати са крайните цели при 
подготовката и провеждането на избо-
рите, но това зависи в по-голяма сте-
пен от ситуативната мобилизация на 
членовете на РИК и служителите в об-
ластната администрация, отколкото 
на добра и устойчива организация на 
процеса.
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СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

СИК се сблъскаха с нови предизвикателства при провеждане на гласуването – изключител-
но усложнен ред за допускане и провеждане на дейността на наблюдатели, застъпници и 
представители на политическите партии, както и за копирането на протоколите след 

приключване на гласуването. Голямо внимание при обучението на СИК бе отделено не толкова на 
правната страна на изборния процес, отколкото на чисто технически дейности, включително за 
работа с размножителна техника. Въпреки това работата на членовете на СИК може да бъде 
квалифицирана като задоволителна, доколкото членовете на СИК бяха поставени в изключител-
но тежки условия. В сянката на вниманието остана дейността на СИК в чужбина. Тепърва би 
следвало да се направи по-задълбочен анализ за начина, по който беше проведено гласуването в 
чужбина. Едно е ясно, че нормативната уредба не е адекватна и въпреки опитите на ЦИК и МВнР 
изборите в чужбина демонстрират сериозни проблеми. Особено внимание следва да се отдели на 
големината на избирателните секции.

Политическите партии не се възползваха от възможността да предложат състав на се-
кционни избирателни комисии от членове, които притежават необходимия опит в провеждане на 
избори. В резултат от това, на много места, членовете на СИК не притежаваха необходимата 
подготовка, което увеличи риска от прерастване на техническите и организационни труднос-
ти в причина за нарушения. Подготовката на членовете на секционните избирателни комисии 
продължава да бъде един от най-съществените елементи, спрямо които би трябвало да бъдат 
предприети неотложни мерки.

Забавянето от страна на ЦИК по отношение на обученията на членовете на РИК доведе до 
забавяне и в обучението на членовете на секционните комисии. В резултат от това забавяне, 
секционните комисии бяха формирани и започнаха работата си, следвайки законово установени-
те правила, подпомагани от общинската администрация. В трите седмици преди изборния ден, 
в рамките на които бяха формирани секционните комисии, не бяха уточнени определени детайли, 
свързани с организацията за провеждане на изборния ден. При липсата на надеждна стандарти-
зация на процедурите, на много места, членовете на секционните комисии се водеха по опита на 
онези, които бяха участвали при провеждането на предишни избори. Типичен пример за подобна 
системна грешка беше предварителното отделяне на изборните бюлетини от кочаните, в които 
фабрично бяха пакетирани и получени изборните книжа в секциите. Наложи се, както ЦИК, така 
и РИК многократно да разпространява информация в самия изборен ден, че това е неправилно. В 
желанието си да облекчат работата си в изборния ден, членовете на някои секционни комисии 
бяха отделили бюлетини във вечерта преди изборите.

Отново поради липса на единни стандарти за организация в изборния ден, отделни секционни 
комисии бяха въвели собствени правила за допускане на избирателите. В някои секции беше взето 
решение да се допускат избирателите по азбучен ред на малките им имена, за да бъде облекчено 
намирането им в списъците. Според членовете на тези СИК, подобни мерки са били необходими, 
за да се облекчи работата на онези, които търсят имената на избирателите в избирателните 
списъци. Подобна практика не доведе до подобряване на организацията в изборното помещение, 
а в известни случаи доведе до временното струпване на избиратели пред изборните помещения.

Както и на предишни избори през последните години, и сега в отделни секции се наложи смя-
на на състава на комисията в началото на изборния ден. Това доведе до допълнителна намеса 
на РИК, за да бъде осигурено нормалното провеждане на изборния ден. Независимо от това, че 
засега относителния дял на тези секции не е голям, разрастването на тази практика има пряка 
връзка с липсата на добре подготвена изборна администрация, липсата на достатъчни финан-
сови стимули за членовете на секционните комисии, а всичко това води до смущения в организа-
цията на дейността, а оттам и до риск от нарушения, които биха могли да окажат влияние върху 
организацията на целия изборен ден.

Сравнително големият брой регистрирани наблюдатели, застъпници и представители на по-
литически партии, както и трябваше да се очаква, доведе до допълнително напрежение в работа-
та на отделни секционни комисии. Статутът на различните представители, както и различните 
условия за достъпа им до работата на комисията, предизвика объркване и необходимост от до-
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пълнителни инструкции от РИК и дори от ЦИК. Наблюдателите в изборния ден установиха, че на 
места удостоверенията на наблюдателите са изземвани от секционните комисии, на други върху 
тях е нанасян номера на изборната секция, а на места не е била допусната ротация на наблюда-
телите в рамките на изборния ден.

В много редки случаи, ръководството на секционните комисии реагира на сигнали за незакон-
на агитация и реклама в близост до изборните помещения, независимо от наличието на подобни 
нарушения. Недостатъчно добре организираната дейност на секционните комисии не позволи на 
тяхното ръководство да отделя достатъчно внимание на сигналите на наблюдателите и ефек-
тивно да координира дейността си с останалите институции, имащи отношение към организи-
рането на изборния ден. Затруднена бе координацията между РИК и СИК. От една страна, това 
се дължи на ограничения капацитет на РИК, а от друга – на липсата на достатъчна предвари-
телна подготовка за дейността на секционните комисии. В резултат от това, включително до 
приемането на окончателните протоколи и документи в края на изборния ден, членовете на РИК 
настояваха, че причина за затрудненията в работата на комисиите е това, че не са участвали 
при обучението, организирано от РИК.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИНДЕКСА ЗА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ 
31,25

Индикатор
Съставни 

компоненти на 
индикатора

Стойност
(от 0 до 

100)
Кратка мотивировка

на стойността

ЗАКОННОСТ
37,5

политическа
неутралност

25

Част от допуснатите технически и орга-
низационни нарушения, както и поведението 
на част от представителите на секционни-
те избирателни комисии, беше доминирано от 
партийните предпочитания.

съдебен 
контрол

50
Налице бяха необходимите предпоставки за 

ефективен съдебен контрол, но той не се от-
нася пряко към дейността на СИК.

РЕСУРСИ 
25

финансова 
обезпеченост

25
Не бяха осигурени достатъчни финансови 

ресурси за безпроблемната дейност на СИК.

професионализъм 25
По-голямата част от членовете на СИК ня-

маха необходимия опит и практика в провеж-
дане на избори.

ПРОЗРАЧНОСТ 
25

публичност 25
Предоставянето на информация зависеше в 

прекалено голяма степен от подготовката и 
опита на председателя на комисията.

обществен 
контрол

25
Силно ограничени възможности за упражня-

ване на някаква форма на обществен контрол.

ЕФЕКТИВНОСТ
37,5

срочност 25
Забавяне в периода на подготовка на избо-

рите; относително забавяне при вземането на 
решение от страна на секционните комисии.

резултатност 50

Независимо от усложнения изборен прото-
кол, в по-голямата част от случаите, нямаше 
тежки нарушения при неговото попълване; 
трудностите в някои секции, бяха свързани с 
използването на копирни машини и осигурява-
нето на необходимия брой фотокопия.
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2. ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители, Изборният кодекс възлага 
на Министерския съвет правомощия в няколко насоки.
На първо място – правомощието по отношение на финансирането на изборите. Според 

чл.13, ал.2 от ИК МС приема план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на 
избори, съгласувано с Централната избирателна комисия, като средствата, които се предоста-
вят, следва да са за сметка на държавния бюджет. 

План-сметката за разходите по подготовката на изборите за народни представители през 
2013 г. се прие от МС – в оставка с Постановление № 67/8 март 2013 г., а за определената об-
щата сума на разходите в размер на 21 295 000 лв. Асоциация „Прозрачност без граници“ още от 
самото начало алармира, че тя обективно не е достатъчна. Този извод се потвърди и на базата 
на последвалите промени в същия акт на МС и предоставянето на допълнително финансиране за 
определени дейности. 

С изменението на ПМС № 67 от 10 април 2013 г. се предостави допълнително финансиране на 
МВнР във връзка с техническото оборудване и комуникацията с избирателните секции в чужбина 
в размер на 160 000 лв.  Наред с това, без да се намалява размера на първоначално предоставе-
ните на МВнР средства, които включваха и такива за организацията на международния прес-
център, с цитираното допълнение тази организация се отне от МВнР и се възложи на БТА. За 
осъществяването є на БТА се предостави финансиране в размер на 50 000 лв. Така общият размер 
на средствата за разходи по подготовката на изборите само в рамките на един месец нарасна 
до 21 505 000 лв.

В много кратък период от време след това – на 24 април 2013 г., ПМС № 67 отново се допъл-
ни. На Сметната палата се предоставиха 85 000 лв. за обновяването на софтуера на създадения 
с чл. 158 от Изборния кодекс Единен публичен регистър на партиите, коалициите от партии и 
инициативните комитети, участващи в изборите. Необходимостта от това се породи от уве-
личения брой на участниците в изборите за народни представители през 2013 г., в сравнение с 
този от предходните избори и възникналите в тази връзка затруднения на Сметната палата 
при воденето на регистъра. Така, обаче, общият размер на средствата за разходи нарасна на 
21 590 000 лв.

За пълнота на анализа по отношение на финансирането на подготовката и произвеждането 
на изборите за народни представители през 2013 г. следва да се има предвид и финансовата 
страна на инициативата за ротация на служителите на МВР, които имаха отношение към охра-
ната на изборите. По първоначално заложените параметри в ПМС № 67 от 8 март 2013 г., на МВР 
се предоставиха средства само за охрана. Въпреки уверенията, че ще се обезпечи финансово и 
ротацията на служителите, действия в тази насока не бяха и все още не са предприети. 

Обобщението на представените факти потвърждава констатацията на Асоциация 
„Прозрачност без граници“, че при определянето на необходимите средства за подготовката и 
произвеждането на изборите през 2013 г., първоначално заложените финансови параметри обек-
тивно не отговаряха на действително необходимите средства. Поради това е необходимо ме-
ханизмът за изготвяне на план – сметката да бъде сериозно преосмислен. ИК следва да пре-
достави на Централната избирателна комисия правомощието да приема план – сметката 
за всички видове избори след съгласуване с МС. Така ще се направи следващата стъпка към 
утвърждаване на водещата роля на ЦИК в изборния процес и ще се премахне основание за 
прехвърлянето на отговорност между ЦИК и МС. 

Второто основно правомощие на МС във връзка с изборите е свързано с организационно-тех-
ническата им подготовка (чл.13, ал.1 от ИК). В негово изпълнение и в определения от ИК срок, МС 
прие решение с което възложи:

– общата координация по изпълнение на дейностите по организационно-техническата подго-
товка на министъра на правосъдието;

– координацията на дейността по изготвяне и публикуване на избирателните списъци на за-
местник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството;
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– организацията по подготовката и провеждането на изборите в чужбина на заместник ми-
нистър на външните работи, определен от министър – председателя и външен министър (актът 
за определянето му не стана публично достъпен, но тъй като към този момент МВнР имаше само 
един заместник министър, беше безспорно кому е възложено).

Съществена част от организационно-техническата подготовка на изборите през 2013 г. са 
дейностите, свързани с доставката на копирна техника и консумативи в СИК и РИК, предвид 
изискванията на ИК и  изработването на бюлетини, изборни книжа и печати. Макар и обявена 
с известно забавяне във времето, обществената поръчка за доставката на копирна техника и 
консумативи се разви и финализира своевременно и при спазване на правилата за публичност и 
прозрачност. За всеки от етапите на процедурата се предоставяше информация на сайта на 
МС. Крайният срок за изпълнение – 09.05.2013 г., се спази. Проявилият се дефицит с оглед недос-
тига на консумативи и известни технически затруднения при работата с копирната техника, 
могат да се определят като функция от недостатъчното финансиране на тези избори. МС зада-
де технически параметри на техниката и свързаните с нея други дейност (доставка осигуряване 
на консумативи и поддръжка) при съобразяване с финансовите параметри, определени за подго-
товката на целия изборен процес. Така избягването на допълнително финансиране се реализира 
за сметка на качеството на техниката и създалите се затруднения при използването є.

По съществено различен начин се разви обществената поръчка за изработка и доставка на 
бюлетини, на изборни книжа и други печатни материали и на печати на СИК и восъчни печати на 
РИК. Макар тя също да беше обявена своевременно, публичността относно развитието є беше 
силно ограничена, а прозрачност практически нямаше, за което Асоциация „Прозрачност без гра-
ници“ алармира нееднократно. С изключение на обявяването є, не се предостави официална ин-
формация кога са били отворени ценовите оферти, кои са участниците и как е проведен избор на 
изпълнител. Едва на  последното заседание на Изборния борд, проведено на 8 май 2013 г., главният 
секретар на МС представи данни за изпълнението є. 

Дори и последвалите събития (намерените в печатницата бюлетини след изтичане на срока 
за транспортирането им, както и информацията за констатираните несъответствия в броя 
на поръчаните и изработени печати за избирателните комисии) не доведоха до предоставянето 
от страна на МС на пълния обем информация. Поради това Асоциация „Прозрачност без граници“ 
подаде заявление за достъп до обществена информация до МС за онази част от информацията, 
свързан с обществената поръчка, която така и не стана публично известна, но има характер на 
съществена за цялостния анализ. От предоставения в законово установения срок отговор по за-
явлението, може да се направи извод, че или е липсвала комуникация на МС с другите институции, 
които имат отношение към изборния процес или съществувалата такава не е била в рамките на 
необходимите стандарти, щом за толкова съществени въпроси като брой на избиратели и брой 
на избирателни комисии в страната, МС не е поискал или не е получил информацията по официа-
лен ред.

Възлагането на министъра на правосъдието на координационните функции се оказа неудачно 
решение, доколкото той не разполага с правомощия да контролира и ръководи органите и админи-
страциите, които пряко извършват техническата подготовка на изборите – администрацията 
на МС и областните управители. На хоризонтално ниво не съществуват формални механизми 
за взаимодействие с равните му по ранг министър на финансите и министър на благоустрой-
ството и регионалното развитие. Това обяснява защо министъра на правосъдието не съумя да 
даде плътност на задачите, с които бе натоварен. И в рамките на собствените си правомощия, 
министърът на правосъдието не представи и отговор на въпроса как значителен брой данни на 
лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода се оказаха част от списъците за регистра-
ция за участие в изборите. На публиката не стана известно проведена ли е проверка по случай в 
ГД ГДИН и какви са резултатите от нея.

На последно място, но не последно по значение, следва да се отбележи правомощието на 
МС за определяне на тарифите за предизборни предавания по БНТ и БНР (чл. 147, ал.1 от ИК). 
Постановлението, в което се изразява изпълнението му, се прие и влезе в сила при спазване на 
определения в кодекса срок  за това (не по-късно от 40 дни преди изборния ден). 

Една от най-често критикуваните разпоредби в Изборния кодекс бе свързана с изискванията 
за изцяло платен достъп на кандидатите до обществените медии. По своя характер, разпоредба-
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та се явява значима пречка пред пълноценното реализиране на принципа на политическия плурали-
зъм. С оглед на това, изцяло в обществен интерес би било да се обсъди предложението, подкре-
пено и от Асоциация „Прозрачност без граници“, за определянето на символични цени или такива, 
които няма да възпрепятстват достъпа за регистрираните участници до обществените медии.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИНДЕКСА ЗА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
46,875

Индикатор
Съставни 

компоненти на 
индикатора

Стойност
(от 0 до 

100)
Кратка мотивировка

на стойността

ЗАКОННОСТ
50

политическа
неутралност

50

Отделни събития, свързани с изпълнението 
на правомощието по извършване на организа-
ционно-техническата подготовка на изборите 
създадоха обществено усещане за нарушена 
политическа неутралност.

съдебен 
контрол

50
Наличието на неприключило производство, 

свързано с организацията на изборния процес.

РЕСУРСИ
50

финансова 
обезпеченост

50
Недостатъчност на финансирането, което 

доведе до известни затруднения в протичане-
то на изборния процес.

професионализъм 50
Създаде се усещане за действия по рутина, 

а не такива, които да отчитат спецификите 
за конкретния вид избори

ПРОЗРАЧНОСТ 
50

публичност 50
Избирателност при предоставянето на ин-

формация за отделните етапи от дейността 
в рамките на изборния процес.

обществен 
контрол

50

Създаването и функционирането на 
Изборния борд предостави формат за диалог с 
гражданското общество, но основен дефицит 
е отсъствието на изборната администрация.

ЕФЕКТИВНОСТ
37,5

срочност 50
Спазиха се установените със закон сроко-

ве, въпреки приложените не достатъчно про-
зрачни процедури.

резултатност 25

От формална гледна точка дейността е 
изпълнена, но неосъщественият контрол при 
изпълнение на поръчката за отпечатване и 
съхранение на изборни бюлетини породи силни 
съмнения в честността на изборния процес в 
деня за размисъл.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“, 
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Като цяло ГД „ГРАО“ се справи добре с функциите и задачите си в изборния процес. Формирането 
на избирателните списъци на основата на съществуваща правна уредба бе извършено за-
доволително. Проверката на подписите при регистрацията на партиите и кандидатските 

листи бе извършено акуратно и в срок. Проблематично е формирането на забранителните списъ-
ци, както и тяхното атакуване и заличаване на грешки в тях. 
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Проверката за двойно гласуване след изборния ден е доста бавна и затруднява решаването 
на дела пред КС за оспорване на изборния резултат. В бъдеще може да се помисли за поддържа-
нето на база данни за българските граждани извън страната по държави, с оглед предварително 
изработване на избирателните списъци като още преди изборния ден по-голямата част от бъл-
гарите бъдат включвани в тях.

Установените стандарти в областта на избирателните списъци изискват с помощта на 
съвременните информационни технологии поддържането на постоянни и актуални списъци, кои-
то позволяват всеки един гражданин да бъде включен в избирателният списък, при положение, че 
притежава активно избирателно право. Принципът е, че включването в избирателния списък не 
поражда избирателното право, а е следствие от него и го отразява коректно. Грешките и не-
пълнотите в избирателните списъци трябва да бъдат сведени до минимум, а при положение че 
възникнат – да съществува законово установен механизъм за тяхното отстраняване. Във всич-
ки случаи следва да бъде гарантиран съдебен контрол върху действията на администрацията с 
оглед на това всяко лице, което има избирателно право да бъде вписано в избирателния списък. 
Актуален проблем в българските условия е възможността на избирателите да атакуват по ад-
министративен и съдебен път тъй наречените забранителни списъци.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИНДЕКСА ЗА ГД ГРАО
50

Индикатор
Съставни 

компоненти на 
индикатора

Стойност
(от 0 до 

100)
Кратка мотивировка

на стойността

ЗАКОННОСТ
50

политическа
неутралност

100
ГРАО демонстрира пълен политически не-

утралитет осъществявайки функциите си в 
изборния процес.

съдебен 
контрол

0
Липсва механизъм за съдебен контрол върху 

участието на ГД ГРАО в изборния процес.

РЕСУРСИ
62,5

финансова 
обезпеченост

50

Не е ясно дали се обезпечава чрез прехвър-
ляне на ресурси от други дейности на принци-
пала или от целево финансиране за провеждане 
на изборите.

професионализъм 75

Няма данни за допуснати грешки в изпълне-
ние на дейността, но не бе предложен адек-
ватен механизъм за предоставяне на инфор-
мация относно включването на граждани в 
списъците за регистрация на кандидати.

ПРОЗРАЧНОСТ 
25

публичност 25
Кампанията за публичност бе сведена само 

до предвидени по закон справки, които гражда-
ните могат да направят.

обществен 
контрол

25

Не съществуват специални механизми за 
обществен контрол, като дейността на ГД 
ГРАО остава извън обхвата на наблюдатели-
те на изборния процес.

ЕФЕКТИВНОСТ
62,5

срочност 50

Проверките на подписите в списъците за 
регистрация на кандидатите бяха извършени 
в срок, но дефицит остава сравнително бавна-
та проверка за двойно гласуване след изборния 
ден.

резултатност 75
Организацията на изборния процес не ре-

гистрира съществени проблеми с избирател-
ните списъци.
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МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Съгласно Изборния кодекс ръководителите на дипломатическите и консулските предста-
вителства трябва да поискат незабавно съгласието на приемащата държава за произ-
веждането на изборите за народни представители. Това искане се забави във времето и 

информацията беше предадена по-късно.
Дипломатическите и консулските представителства на Република България спазиха срокове-

те по ИК за приемането на заявленията за гласуване извън страната. Дефицит в организацията 
от страна на МВнР е често липсващ достъп до интернет страницата на ведомството, което 
затрудни получаването на справки за подалите заявления за гласуване извън страната. Трябва да 
се отчете, че срокът за подаване на тези заявления беше кратък, предвид съкратените срокове 
при предсрочни парламентарни избори.

Предоставянето на информация на ЦИК за постъпилите заявления за гласуване в чужбина от 
ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България 
също бе съпътствано със закъснение. С малки изключения беше спазен и срокът за изпращане 
от МВнР на информацията, съдържаща обобщените данни от всички държави за лицата, подали 
заявление за гласуване, за да бъдат заличени от избирателните списъци в България. 

Основен дефицит в работата на МВнР е липсата на устойчива практика за поддържане на 
бази данни  достоверна информация за броя български граждани с избирателни права, пребивава-
щи в чужбина. Този дефицит доведе до заявяването и отпечатването на необосновано голям брой 
бюлетини за гласуване в чужбина. В резултат на това, огромен бюлетини остават неизползвани 
в избирателния процес. 

Задължение на министъра на външните работи е да проведе консултации, за да се определят 
съставите на СИК извън страната. В срок се проведоха такива консултации и СИК бяха назна-
чени с решения на ЦИК, при постигнато съгласие от страна на участниците в консултациите.

Като цяло гласуването извън страната беше организирано добре. В някои от секциите, пора-
ди по-големия брой желаещи да гласуват, бяха организирани повече от една кабини за гласуване, 
но това се оказа недостатъчно в избирателните секции във Великобритания, Испания и Австрия. 
Поради факта, че този дефицит се появява регулярно, е важно законодателят да предприеме 
промени в начина на съставяне на избирателните списъци, като се отчита реалния брой на 
гласувалите в чужбина български граждани на предходни избори от същия вид (парламентарни, 
президентски и т.н.)

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИНДЕКСА ЗА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 
43,75

Индикатор
Съставни 

компоненти на 
индикатора

Стойност
(от 0 до 

100)
Кратка мотивировка

на стойността

ЗАКОННОСТ
50

политическа
неутралност

75
Няма данни за политически пристрастни 

действия от страна на МВнР.

съдебен 
контрол

25

Актовете по организация на изборите в 
чужбина на министъра на външните работи 
практически не подлежат на съдебно обжалва-
не. Определени задължения на МВнР са обвър-
зани с решения на ЦИК, които от своя страна 
не са обжалваеми пред съда. 
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РЕСУРСИ
62,5

финансова 
обезпеченост

75
Няма информация за недостиг на средства 

по бюджета на МВнР.

професионализъм 50

Възможно е да се създаде по-добра органи-
зация за подаване на заявленията за гласува-
не извън страната и подготовка на списъци, 
по-добра организация на СИК извън страната 
– както по отношение на помещенията и ка-
бините, така и по отношение на местата за 
гласуване.

ПРОЗРАЧНОСТ 
25

публичност 25 Липсва публичност в работата на МВнР.

обществен 
контрол

25
Представители на МВнР предоставяха ин-

формация само в рамките на гражданския из-
борен борд.

ЕФЕКТИВНОСТ
37,5

срочност 25 Регистрирани множество закъснения.

резултатност 50
Резултатите от работата на МВнР могат 

да бъдат оценени добре. 

ОБЛАСТНИ УПРАВИ

Компетенциите и отговорностите на областния управител като представител на държава-
та на територията на областта, (отговорен за координацията и взаимодействието между 
органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт, органите на местното 

самоуправление и неправителствените организации) имат съществено значение при изпълнение 
на функциите, възложени на областния управител и неговата администрация от Изборния кодекс. 
От една страна, областният управител носи отговорност за осигуряването на взаимодейст-
вието, а от друга – има преки задачи, свързани с подготовката и провеждането на изборите. 
Областният управител осъществява координация и контрол върху дейността на администрация-
та и едновременно с това е ангажиран с осъществяването на информационна политика и работа 
със средствата за масова информация.

Обхватът на компетенциите, както и спецификата на отговорностите, с които е натова-
рен областния управител и неговата администрация, определят специфичното място на тази 
институция в подготовката и провеждането на изборите. Чрез оценката на дейността на об-
ластната администрация може да бъде проследена, както динамиката в субординацията между 
дейностите на централната държавна администрация, така и капацитета за ефективна коор-
динация между останалите институции на регионално и местно ниво. Като представител на 
изпълнителната власт на местно ниво, областният управител осигурява необходимата връзка 
и съгласуваност между действията на централната държавна администрация, политическите 
партии, медиите, неправителствените организации и местните административни структури в 
условията на предизборната кампания.

Усложнените изисквания на Изборния кодекс, както и паралелното разгръщане на процеса на 
подготовка на изборите, (най-малкото между Централната избирателна комисия и Министерски 
съвет) предполагаше областните управители да мобилизират допълнителни усилия, както и да 
създадат подходяща среда за повишаване на ефективността на процеса, дори и когато това не 
е било предмет на специални инструкции от страна на Министерски съвет. По отношение на 
областната администрация, това означаваше да бъде създадена организация на работата, при 
която част от и без това ограничения като численост персонал, да бъде насочена към осигу-
ряването на необходимите дейности за подготовката и провеждането на изборите. Липсата 
на подобна предварителна подготовка определи затрудненията и забавянето при организира-
нето на специфични процедури като например избора на оператор, който да осигури Интернет-
излъчванията на работата на Районите избирателни комисии. 
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Едновременно с това, в политически план, областните управители трябваше да организират 
предварителни консултации между парламентарно представените партии, както и партиите, 
които са излъчили свои представители в Европейския парламент, за определяне на състава и 
ръководството на Районните избирателни комисии. При изпълнението на тази съществена функ-
ция, областните управители трябваше да проявят инициатива и да създадат необходимите ус-
ловия за постигане на политическо съгласие. Липсата на ефективно функциониращи механизми за 
водене на преговори и постигане на политическо съгласие на регионално ниво, създадоха допълни-
телни затруднения при изпълнението на тази част от задълженията на областните управители. 
Воденето на подобен активен политически диалог почти никога не е бивало оценявано като част 
от компетенциите на областните управители. 

Конституционната рамка, в която е структурирана фигурата на областния управител го 
определя по-скоро политически отколкото експертно. В този смисъл, за първи път, служебния ми-
нистър-председател Марин Райков проведе съвещание с областните управители, на което изис-
ка от тях оттегляне от постовете им или излизане в отпуск, ако по някакъв начин са ангажирани 
с провеждането на предизборната кампания на политическата партия, при чието управление са 
били избирани от Министерски съвет по предложение на министър-председателя.

Изпълнението на дейностите, предвидени в Изборния кодекс от страна на областните упра-
вители и тяхната администрация, спрямо хронограмата на Централната избирателна комисия 
и инструкциите от страна на Министерски съвет, очерта няколко основни групи от трудности.

По-голямата част от областните администрации не спазиха изискването за оповестяване 
на консултациите с представителите на парламентарно представените политически партии за 
състава и ръководството на РИК. Най-добрите постижения в тази насока се изчерпваха с кратко 
съобщение в регионалните медии за датата, на която областния управител свиква консултаци-
ите. Дори и там, където подобни съобщения се появиха в регионалните медии, те очевидно бяха 
дописки на местни журналисти, съставени на базата на общо съобщение до медиите, изпратено 
от информационния отдел на областната администрация. Всъщност, този информационен повод 
за предизвикване на общественото внимание към предстоящите избори, почти никъде не бе из-
ползван пълноценно. Почти навсякъде, поканата към партиите само бе публикувана на сайтовете 
на областните администрации.

Провеждането на самите консултации с политическите партии премина в съответствие с 
изискванията, но почти изцяло протоколно. В по-голямата част от случаите, консултациите бяха 
проведени в последния възможен момент спрямо хронограмата на ЦИК. Формалното изпълнение 
на тази дейност в срок, не доведе до постигането на съгласие около ръководството на РИК. Само 
в пет области бе постигнато съгласие относно позициите на председател, заместник-предсе-
дател и секретар на РИК. В почти всички останали случаи, най-конфликтна се оказа третата 
позиция – тази на секретаря на РИК. При това положение, преобладаващата част от областните 
управители изпратиха необходимите документи на ЦИК, която назначи РИК. Служебното назна-
чаване на комисиите доведе до политически реакции и оспорване на решенията с аргумент за 
свръх-представеност на ГЕРБ в ръководството на РИК.

Резултатите от консултациите, като и назначаването на РИК бяха предмет на повишен 
интерес от страна на регионалните и местни медии, но коментарите се превърнаха в част от 
предизборната кампания на различните политически партии. Областните управители не успяха 
да се възползват и то този информационен повод, за да реализиран проактивна информационна 
политика, насочена към повишаване на общото равнище на информираност на местните общно-
сти. Практически липсваше каквото и да било усилия за представяне на дейността и компетент-
ността на РИК. 

Едновременно с това, областните администрации трябваше да осигурят необходимите усло-
вия за работа на новоназначените РИК. Почти навсякъде, осигуряването на помещение за заседа-
ния не създаде проблеми. За разлика от това, масово бе налице забавяне при извършването на не-
обходимите административни процедури за информационното обслужване на работата на РИК. 
Това забавяне доведе до ситуация, при която новоназначените РИК започнаха своята работа и 
приеха първите си 50 – 60 решения, без да са налице необходимите изисквания за осигуряване на 
Интернет-излъчване на заседанията. В резултат от липсата на необходимата административ-
на готовност, законовата разпоредба за осигуряване на on-line излъчване на заседанията не бе 
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спазено, а заедно с това бе компрометирана и една от предпоставките за публичност в работа-
та на РИК.

Не бяха спазени и изискванията за публикуване в самостоятелна секция на сайтовете на об-
ластната администрация на протоколи от заседанията и решенията на РИК. В редица областни-
те администрации, подобни самостоятелни секции се появиха със съществено закъснение. Освен 
това, тяхното структуриране и визуализиране не бе подчинено на някакъв общ модел – всъщност, 
почти навсякъде, видимостта и достъпността на информацията за дейността на РИК зависеше 
от инициативата на местните експерти, поддържащи дизайна на Интернет-страницата на съ-
ответната областна администрация.

Протоколите бяха публикувани в различен формат, като в практиката на различните РИК не 
беше утвърден общ стандарт. Независимо то инструкциите, в много от случаите, протоколите 
бяха крайно схематични, без необходимите обозначения, без подписи и печат на комисията. Към 
всичко това трябва да добавим и факта, че част от софтуерната поддръжка на сайтовете на 
областните администрации не е на необходимото ниво. Това е проблем, който не е свързан само 
с подготовката на изборите, а с по-общото равнище и качество на работата на областните 
администрации. (Подобен проблем възникна и при работата на ЦИК, доколкото бланките за зая-
вяване на желание за участие в изборите от български граждани в чужбина, при преминаване през 
сървъра на ЦИК, даваха индикация за риск и ниска степен на надеждност на защитата). 

Областните администрации получиха навреме изборните книжа и успяха да организират про-
цеса на тяхното разпределение за секционните комисии в предвидения за целта срок. В тази част 
от организационната работа по изборите имаше най-малко допуснати неточности и проблеми. В 
същата степен, нямаше проблеми и при получаването на изборните книжа след приключването на 
изборния ден. Всъщност, по отношение на тези логистични операции, областната администра-
ция нямаше никакви сериозни трудности. По сходен начин се разви и организацията за получаване 
и разпределение на фотокопирните машини. Независимо от предварителните опасения за въз-
можен логистичен проблем в това отношение, той бе решен на ниво държавна администрация и 
областната администрация нямаше съществени трудности.

Забавянето от страна на ЦИК с изработването на инструкциите за дейността на РИК, 
както и с планирането на обученията на членовете на РИК, доведе до ситуация, при която РИК 
вече бе взела съществена част от необходимите решения за регистрация на партии, кандидати, 
инициативни комитети и независими кандидати, когато бяха проведени интензивните обучения 
за членовете на РИК. На свой ред, това забавяне, доведе до забавяне в критично важното обу-
чение, което РИК трябваше да организира и проведе по отношение на състава на секционните 
избирателни комисии. По този начин, макар и първоначалното забавяне да не бе по вина на РИК, 
определящото за качеството на работата на СИК обучение бе проведено едва в първите дни на 
месец май, само десетина дни преди изборния ден. Част от тези проблеми доведоха до дефицит 
в съгласуваността на действията между РИК и СИК на територията на областта. Показателен 
в това отношение е примера с неуеднаквената практика при допускане и регистрация на наблю-
датели, представители на политически партии и застъпници. В някои от случаите, трудностите 
при съставянето на протоколите също са резултат от зле организираните и формално проведе-
ни обучения от страна на РИК.

Посочените проблеми в общата координация и организацията на работата на областните 
администрации, доведоха до забавяне при изпълнението и на останалите задачи. Спазването на 
сроковете за провеждане на консултации при Областния управител бе единствения позитивен 
пример в това отношение. Всички останали срокове постепенно се изместваха назад, а това 
създаде трудности, както по отношение на публичността и прозрачността в подготовката на 
изборите, така и по отношение на планирането и реализирането на следващи етапи от процеса 
на подготовката и провеждането на предсрочните парламентарни избори.
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ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИНДЕКСА ЗА ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИ 
46,875

Индикатор
Съставни 

компоненти на 
индикатора

Стойност
(от 0 до 

100)
Кратка мотивировка

на стойността

ЗАКОННОСТ
75

политическа
неутралност

50

Има основание да се приеме, че в по-голяма-
та част от случаите, партийното назначение 
на областните управители не се отрази пряко 
върху изпълнението на възложените им право-
мощия.

съдебен 
контрол

100

Налице бяха всички предпоставки за ефек-
тивен съдебен контрол върху действията на 
областните управители и тяхната админи-
страция

РЕСУРСИ
50

финансова 
обезпеченост

50

Не бяха обезпечени в достатъчна сте-
пен дейностите, които би трябвало да бъ-
дат реализирани от страна на областната 
администрация. Показателен пример в това 
отношение е подготовката и функционира-
нето на Районните избирателни комисии. 
Първоначално в бюджетите на областните 
администрации не бяха предвидени средства, 
чрез които биха могли да бъдат посрещнати 
разходи, необходими за осигуряването на усло-
вията за работа на Районните комисии, още 
повече в условията на предсрочни избори. 

професионализъм 50

Компетентността на състава на об-
ластните администрации предполага осигу-
ряването на техните основни задължения. 
Областната администрация не разполага с 
необходимия персонал и капацитет, за да оси-
гури изцяло ангажиментите си м период на 
подготовка и провеждане на предсрочни пар-
ламентарни избори. В наблюдавания период 
от време, изпълнението на задълженията на 
областната администрация бе реализирано за 
сметка на изпълнението на своите рутинни 
ангажименти.

ПРОЗРАЧНОСТ 
25

публичност 25

В първоначалната фаза от подготовката 
на предсрочните избори не бяха предприети 
допълни мерки, които да повишат прозрачнос-
тта и отчетността в дейността на област-
ните управители.

обществен 
контрол

25

Не бяха налице допълнителни усилия за съз-
даване на подходящи условия за осъществя-
ване на ефективен граждански контрол върху 
дейността на областната администрация в 
периода, в който от нея зависеше организира-
нето на дейността на Районната избирател-
на комисия
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ЕФЕКТИВНОСТ
37,5

срочност 25

Налице бе определено забавяне в дейността 
на областната администрация не само спрямо 
хронограмата на ЦИК, но и спрямо координаци-
ята между отделните органи и институции на 
регионално ниво, ангажирани в различна сте-
пен с подготовката на изборния процес

резултатност 50

С минимални изключения, изискванията на 
закона бяха спазени. Изборните книжа бяха 
получени, разпределени и след това прибрани 
в областните администрации, с което бе из-
пълнен минимума от необходимите действия, 
осигуряващи законосъобразното протичане на 
изборния процес.

КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

По-голямата част от кметовете изпълниха в срок първоначалните си ангажименти по отно-
шение на обявяването на избирателните списъци и изпращането на информацията за тях 
в РИК. Образуването на избирателните секции, в по-голямата част от общините също бе 

извършено в срок.  Работата на общинската администрация с избирателните списъци бе съпът-
ствана от общите проблеми, определени от липсата на надеждна база за тяхната актуализация. 
След съгласуването с ГД ГРАО и уведомяване на РИК в определени срок, в по-голямата част от 
общините, избирателните списъци бяха публикувани на сайта на съответната община в срок.

Кметовете проведоха консултации с представителите на парламентарните политически 
партии на местно ниво за определяне на състава и ръководството на секционните избирателни 
комисии. В преобладаващата част от случаите не бе постигнато съгласие относно ръковод-
ството на СИК. В определения срок, по-голямата част от кметовете изпратиха необходимите 
документи в РИК за назначаване на СИК, независимо от липсата на постигнато между полити-
ческите партии съгласие. Тези консултации не бяха използвани като информационен повод за 
предоставяне на допълнителна информация на местните и регионалните медии относно условия 
за гласуване, сроковете за публикуване на списъци, адреси на секции и т.н. Реактивната инфор-
мационна политика, към която се ориентира общинската администрация не допринесе за повиша-
ване на информираността на избирателите и за подобряване на работата на СИК.

Общинската администрация успя, в по-голямата част от случаите да изпълни изискванията 
на закона и на ЦИК по отношение на актуализацията на списъците и регистъра за издадените 
удостоверения за гласуване на друго място. В това отношение, трябва да се отбележи, че ЦИК и 
МВР се ориентираха към облекчена процедура, която намали обхвата на изискванията и същест-
вено подобри възможностите за ефективно изпълнение на задачите пред общинската админи-
страция. Отпадането на списъка на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в 
изборния ден, съществено облекчи работата на общинската администрация.

И все пак, независимо от изпълнението на необходимите действия в срок, трябва да се от-
бележи, че то е по-скоро резултат от опита на служителите в общинската администрация и 
полагането на допълнителни усилия от тяхна страна, а не следствие от добре програмирани и 
планирани действия, свързани с административното осигуряване на изборния процес. В общини-
те, където не бе налице необходимия критичен минимум от служители, които притежават прак-
тически опит за подготовка на избори, този дефицит не бе системно компенсиран чрез някаква 
форма на оперативно консултиране и допълнителна подготовка.

Необходимо е да се отбележи, че по отношение на дейността на общинската администрация, 
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) организира и проведе обуче-
ние на секретарите на общини и служителите, които пряко бяха отговорни за организирането на 
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изборите, на която бяха поканени представители на ЦИК и Министерски съвет. Тази допълнител-
на инициатива на местната власт, допринесе съществено за ограничаването на трудностите и 
противоречивата практика.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИНДЕКСА ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
40,625

Индикатор
Съставни 

компоненти на 
индикатора

Стойност
(от 0 до 

100)
Кратка мотивировка

на стойността

ЗАКОННОСТ
62,5

политическа
неутралност

25

В по-голямата част от случаите, кметове-
те не успяха да се дистанцират в достатъчна 
степен от собствените си политически пред-
почитания и не създадоха необходимите усло-
вия за политическа неутралност в процеса на 
подготовка и провеждане на изборите

съдебен 
контрол

100
Налице са всички необходими условия за осъ-

ществяване на ефективен съдебен контрол

РЕСУРСИ
25

финансова 
обезпеченост

25
Недостатъчна финансова обезпеченост на 

дейностите, свързани с изборите.

професионализъм 25

Общинската администрация не притежава 
специализирана компетентност или допълни-
телна подготовка, която да гарантира по-ви-
соко професионално ниво при изпълнението на 
нейните ангажименти.

ПРОЗРАЧНОСТ 
25

публичност 25

Недостатъчна инициативност по отноше-
ние на предоставяне на информация за хода на 
процеса на подготовка на изборите, както и 
в рамките на самия изборен процес; липса на 
целенасочени усилия за осигуряване на необхо-
димата публичност в процеса на вземане на 
решения.

обществен 
контрол

25
Ограничени възможности за ефективен об-

ществено контрол и гражданско участие.

ЕФЕКТИВНОСТ
50

срочност 50

По-голямата част от дейностите по под-
готовката и провеждане на изборите, които 
зависеха от кметовете и общинската админи-
страция бяха реализирани според сроковете, 
определени в хронограмата на ЦИК.

резултатност 50

Постигнат е задоволителен резултат, 
определен преди всичко от това, че нямаше 
тежки нарушения, които да доведат до пре-
кратяване на работата в изборния ден или до 
цялостно касиране на резултати от изборите.
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МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Законът за Министерството на вътрешните работи определя императивно задачите на 
Министерството (чл. 6) и дейностите, които то извършва в изпълнението на тези за-
дачи (чл.7). Законовата делегация по чл.8 от същия нормативен акт допуска възлагането 

със закон на други дейности на МВР, но без да дерогира връзката им със задачите, които са му 
поставени. В тази връзка сериозно безпокойство създава разпоредбата на чл. 56 от ИК, която 
възлага на МВР задължението да дава информация на ГРАО за лицата, които са напуснали стра-
ната преди повече от 2 месеца за целите на изготвянето на избирателните списъци. Адресната 
регистрация на гражданите, според Закона за гражданската регистрация, е дейност, която се 
администрира от други органи, различни от МВР. А именно адресната регистрация е критери-
ят, по който лицата се включват избирателните списъци. Задължението на МВР по чл. 56 от 
ИК е за представяне на данни на ГД ГРАО за лицата, които са напуснали страната в пределен 
период от време преди изборния ден. Доколкото граничния контрол е правомощие на МВР, няма 
друг държавен орган, който да разполага с такава информация. Систематично, обаче, чл.56 от 
ИК е поставен в глава трета „Избирателни списъци“ като раздел II „Избирателни списъци при 
избори за народни представители и за президент и вицепрезидент на Републиката“. В същото 
време Конституцията на РБ (чл.42) и ИК (чл.3, ал.1) не поставят като условие за активното из-
бирателно право за тези видове избори, лицата да са пребивавали на територията на страната 
определен период преди изборния ден. Така предназначението на правомощието по чл.56 от ИК 
придобива друг смисъл, който може би законодателят не е имал предвид при формулирането му.  

Основните дейности на МВР във връзка с изборния процес безспорно са свързаните с опазва-
нето на обществения ред и охраната, както по време на предизборната кампания, така и в рам-
ките на изборния ден. За същия период не са получени данни за неизпълнение или отказ от изпъл-
нение на тези правомощия. В представения от МВР отчет за дейността на Министерството 
по време на служебното правителство8 се посочва, че част от общо получените 654 сигнали по 
различни канали са били за оказване на съдействие на РИК и СИК. 

За първи път във връзка с изборите за народни представители през 2013 г. се лансира идеята 
за ротация на служителите на МВР за времето от деня за размисъл до приключване на изборния 
ден. Като основен аргумент за тази теза се посочи избягването на евентуален конфликт на ин-
тереси поради наличие на роднинска или друга сходна връзка (съпрузи, или лица, които се намират 
във фактическо съжителство, роднини по права линия, по съребрена линия – до 4 степен включи-
телно, роднини по сватовство – до 2 степен включително) на служители на МВР, който следваше 
да осигурят  охраната на изборните помещения и охраната при съпровождането и транспортира-
нето на изборните книжа и материали. По информацията, предоставена от заместник министър 
на ВР пред Изборния борд и в медиите, служителите на полицията сами е трябвало да се ориен-
тират в списъците на членовете на секционните и районните избирателни комисии, както и в 
списъците с кандидатите за депутати в техния избирателен район и ако намерят свои роднина, 
трябва да опишат това в декларациите си за конфликт на интереси. При декларирана връзка с 
членове в секционните комисии, служителите е следвало да бъдат преместени да охраняват дру-
га секция, а ако конфликтът им е в района – да не са на работа в деня на изборите. Във връзка 
с реализацията на ротацията се обоснова и събирането от МВР на лични данни на членовете 
на РИК и СИК и кандидатите за народни представители, което стана публично известно. По ин-
формация от същите източници, декларираната обвързаност е обхванала 480 служители, но се 
извършила ротация на повече от 3 хиляди служители9. За съжаление, не се предостави публично 
информация дали и в какъв мащаб е била приложена ротация, както и по какви критерии са пре-
ценявани кой и къде да бъде ротиран (дали само се е сменяло мястото на охраната в рамките на 
едно населено място или са изпращани в друго населено място). Ротацията не обхвана тези слу-
жители, които в периода преди изборите трябваше да изпълняват функциите по предотвра-
тяване и разкриване на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите. 
Липсва и информация с какви средства е финансирана, доколкото ПМС № 67 от 8 март 2013 г. за 
приемане на план-сметката за разходите по подготовка и произвеждане на изборите за народни 
представители през 2013 г. предвижда финансиране само за дейността за охрана. 

8 http://press.mvr.bg/NEWS/news130528_02.htm
9 Пак там
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Съществена част от дейността на МВР във връзка с изборния процес е тази по разкриване 
и разследване на престъпления, свързани с избирателните права на гражданите. За целта се 
създаде откритата телефонна линия за подаване на сигнали, съдържащи данни за такива прес-
тъпления. Тя се отвори, обаче, едва на 25 април 2013 г., т.е. доста след началото на предизбор-
ната кампания. Според отчета на МВР „по различни информационни канали, включително и чрез 
откритата телефонна линия, са постъпили 654 сигнала за нарушения на изборния процес“. 347 
от тези сигнали са били свързани с престъпления срещу политическите права на гражданите. 
Образуваните досъдебни производства са 72. Към 22 май 2013 г. разследващите органи в МВР 
са приключили успешно и изпратили в прокуратурата 21 от делата, като от тях 12 са с мнение 
за предаване на обвиняемите на съд. Информация за тази дейност се предоставяше и перио-
дично по време на предизборната кампания, но имаше известни различия в изнесените данни за 
образуваните досъдебни производства от една страна, в данните, представени от различни 
представители на МВР, и от друга – между данните от МВР и тези от прокуратурата. Вероятно 
различията са резултат от динамиката на ситуацията, но следва да се има предвид, че се създа-
де и усещане за известно нарушаване на комуникацията както в рамките на самото МВР, така и 
между МВР и прокуратурата. Поради липсата на детайлизация в предоставените данни не може 
да се направи обоснован извод каква е типологията на престъпленията, както и да се анализира 
в цялост дейност на МВР по тях.

Съществен елемент от дейността на Асоциация „Прозрачност без граници“ по наблюдение-
то на изборния процес е изграждането на ефективни механизми за взаимодействие с държавните 
структури, които имат правомощия да предприемат действия за предотвратяването, преус-
тановяването или наказването на изборни нарушения. Както и през 2011 г. при произвеждането 
на избори за президент и вицепрезидент на Република България и местни избори, и във връзка с 
изборите за народни представители през 2013 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ подписа 
Споразумение за сътрудничество с МВР. В него се детайлизираха механизмите за комуникация в 
случаите, когато на откритата телефонна линия на Асоциацията постъпват сигнали за изборни 
нарушения, които съдържат данни за престъпления, свързани с изборните права на гражданите. В 
изпълнение на постигнатите в Споразумението договорености, Асоциация „Прозрачност без гра-
ници“ изпрати по компетентност на МВР общо 14 сигнала. С оглед уговореното в Споразумението, 
МВР предостави последващо обобщена статистическа информация, че са извършени проверки по 
всичките и материалите от тях са изпратени по компетентност на прокуратурата. 

Сътрудничество между МВР и Асоциация „Прозрачност без граници“ във връзка със сигналите 
за изборни нарушения, може да се определи като добра практика за взаимодействие между държа-
вен орган и неправителствена организация.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИНДЕКСА ЗА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
46,875

Индикатор
Съставни 

компоненти на 
индикатора

Стойност
(от 0 до 

100)
Кратка мотивировка

на стойността

ЗАКОННОСТ
50

политическа
неутралност

50
Като цяло изпълнението на правомощията 

не дава индикация за нарушаване на политиче-
ската неутралност.

съдебен 
контрол

50

Вътрешно организационните актове на ми-
нистъра на вътрешните работи, свързани с 
правомощията по разследване и охрана на об-
ществения ред в изборния процес не подлежат 
на пряк съдебен контрол.
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РЕСУРСИ
37,5

финансова 
обезпеченост

25

Заделеният финансов ресурс няма данни 
дали отговаря на потребностите за обезпе-
чаване на функциите на МВР и дали това не е 
наложило вътрешно пренасочване на финансо-
ви средства, определени задруги задачи. 

професионализъм 50

Създадена възможност за подаване на сиг-
нали, свързани с нарушения от компетент-
ността на МВР и извършени действия по про-
верките им.

ПРОЗРАЧНОСТ 
50

публичност 50

Дефицит продължава да бъде предоставя-
не на ясна и структурирана информация за ре-
акцията на сигнали за нарушения, в които се 
съдържат данни за престъпления против из-
бирателните права на гражданите. Забавяне 
на пускането на откритата телефонна линия 
за сигнали.

обществен 
контрол

50
Общественият контрол е сведен само да 

представяне на информация  пред ограничения 
кръг участници изборния борд.

ЕФЕКТИВНОСТ
50

срочност 50

Предоставената информация не позволя-
ва да се правят изводи относно срочността 
на действие на МВР по сигнали за нарушения, 
в които се съдържат данни за престъпления 
против избирателните права на гражданите.

резултатност 50

Липса на достатъчно самостоятелна ини-
циатива за предотвратяване и разкриване на 
престъпления против избирателните права на 
гражданите. 

3. СЪДЕБНА ВЛАСТ 

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейността на прокуратурата на РБ (ПРБ) няма пряка връзка с изборния процес, а само с 
онези негови нарушения, които съдържат данни за престъпления. Поради тази особеност, 
оценката на дейността є обективно може да се направи в един сравнително по-късен мо-

мент във времето след произвеждането на изборите.
Като добра практика на тази институция следва да се отчете предварителната организа-

ция, която тя извърши за работа по сигнали за нарушения, в които се съдържат данни за престъ-
пления, свързани с избирателните права на гражданите. Върховна касационна прокуратура изра-
боти методически указания за контрол при получаване на такива сигнали. Създаде се Национално 
междуведомствено звено за координация на дейността на дежурните звена във ВКП, МВР и ДАНС, 
ръководството на което се възложи на прокурор от ВКП, а наблюдението на дейността му – на 
заместник на главния прокурор. 

Като дефицит, обаче, се констатира недостатъчната публичност на съдържанието на тези 
методически указания, както и на дейността на междуведомственото звено. Преодоляването му 
ще допринесе съществено за подобряването на работата на неправителствените организации, 
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в частност на тази на Асоциация „Прозрачност без граници“ във връзка с гражданския контрол 
върху изборния процес, който тя осъществява. Запознаването със съдържанието на методиче-
ските указания ще доведе до постигането на по-голяма прецизност при обработването на сиг-
налите за нарушения, тъй като ще позволи уеднаквяване в по-голяма степен на критериите за 
преценка кога в сигнала се съдържат данни за престъпление, свързано с изборните права на 
гражданите. Така съществено ще се улесни както работата на наблюдателите на гражданските 
организации, така и работата на самата прокуратура по тези сигнали. 

Тук е мястото да се отбележи и факта, че информацията за проверките и досъдебните про-
изводства по сигналите, свързани с изборни нарушения от компетентността на прокуратурата, 
се предоставяше сравнително регулярно. И тук, обаче, важи констатацията за различията в 
предоставяните данните, в сравнение с тези предоставени от МВР, относно броя на извършени-
те проверки и образуваните досъдебни производства. Така в определени моменти се създаваше 
усещане за нарушена комуникация между двата държавни органа.

Своевременно се предостави и обобщена информация относно броя на образуваните проку-
рорски преписки, образуваните досъдебни производства, включително и по видове престъпления, 
свързани с избирателните права на гражданите, както и за отказите за образуване на такива. 
Прави впечатление, че отказите (529 бр.) съставляват около две трети от общия брой на образу-
ваните преписки (622 бр.). Това съотношение налага извършването на детайлен анализ, който да 
определи причините за високия процент на отказите за образуване на досъдебни производства 
при тези видове престъпления. Изводите от този анализ ще допринесат съществено за подо-
бряване на работата както на самата прокуратура, така и на неправителствените организации, 
които осъществяват гражданско наблюдение на целия изборен процес.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИНДЕКСА ЗА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 56,25

Индикатор
Съставни 

компоненти на 
индикатора

Стойност
(от 0 до 

100)
Кратка мотивировка

на стойността

ЗАКОННОСТ
50

политическа
неутралност

50

Отделни събития, свързани с изпълнението 
на правомощията на ПРБ в деня за размисъл 
създадоха обществено усещане за нарушена 
политическа неутралност.

съдебен 
контрол

50

Инструкцията, която координира работата 
на трите звена – ВКП, МВР и ДАНС – не под-
лежи на пряк съдебен контрол, въпреки че е от 
ключово значение за ефективната дейност.

РЕСУРСИ
62,5

финансова 
обезпеченост

50
Не е предвиден допълнителен финансов ре-

сурс.

професионализъм 75

Не са оповестени данни за проведена спе-
циализирана подготовка престъпленията про-
тив политическите права на гражданите. 

Разместванията, свързани мащабната ро-
тация, създават риск от непознаване на мест-
ните условия от преместените служители.

ПРОЗРАЧНОСТ 
50

публичност 50

Дефицит продължава да бъде предоставяне 
на ясна и структурирана информация за реак-
цията на сигнали за  нарушения от компетен-
тентност на ПРБ

Недостатъчност на информацията за дей-
ността на междуведомственото звено.,

обществен 
контрол

50
Епизодично участие в работата на избор-

ния борд.
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ЕФЕКТИВНОСТ
62.5

срочност 75
Своевременност на реакцията по сигнали 

от компетентност на ПРБ.

резултатност 50
Окончателна оценка следва да се направи 

въз основа на обобщен краен резултат за дей-
ността на ПРБ по подадените сигнали.

ОБЩА ОЦЕНКА
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МОНИТОРИНГ НА
ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

II.        Резултати от наблюдението
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Обществен договор 
за свободни, честни и демократични избори 
Инициатива на Гражданска коалиция за наблюдение 
на изборния процес

В началото на април 2013 година осем неправителствени организации10 с експертиза и опит в 
осъществяването на изследвания и граждански инициативи в България, стартираха граж-
данска инициатива за повишаване на прозрачността, отчетността и почтеността в из-

борния процес, която беше насочена към регистрираните участници в изборния процес.  
На 4 април 2013 година организациите обединиха своите усилия в Гражданска коалиция за на-

блюдение на изборния процес, която си поставя за цел да осъществи независим граждански мони-
торинг над дейността на участниците в изборите за 42-ро Народно събрание. Приоритетната 
цел на тази инициатива бе осъществяването на обществен контрол, който да съдейства за 
провеждането на свободни, честни и демократични избори, в съответствие с изискванията на 
българското законодателство и с международните стандарти.

Инициаторите на кампанията предложиха на партиите Обществен договор за свободни, 
честни и демократични избори, с който се опитаха да ангажират политическите партии с про-
веждането на предизборна кампания в съответствие със стандартите за прозрачност и отчет-
ност, както и с прилагането на мерки за превенция на злоупотребите с избирателни права на 
гражданите. 

Договорът за честни избори бе инструмент за:
. ангажиране на политическите партии, коалиции и независими кандидати в гражданска ини-

циатива, насочена към възприемане на водещи принципи и стандарти в изборния процес; 
. мониторинг и оценка на усилията на политическите субекти, насочени към изпълнението 

на публично поетите ангажименти. 
До началото на предизборната кампания към документа се присъединиха 22 политически пар-

тии11, които се ангажираха да  приложат високи професионално-етични критерии при номинира-
нето на членове на секционните избирателни комисии, да предприемат действия за повишаване 
на тяхната компетентност, да осигурят публичност на информацията относно броя на своите 
застъпници, както и публичност на информацията относно финансирането на предизборните си 
кампании. 

Общественият договор включваше следните ангажименти за политическите партии:
. да номинират за членове на секционните комисии кандидати с опит в организирането на 

изборния процес, професионална подготовка, морал и личен авторитет;
. да повишат компетентността на своите представители в избирателните  комисии чрез 

провеждането на допълнителни обучения относно правилата на изборния процес;
. да осъществят информационни кампании срещу купуването на гласове и контролирания вот 

и негативните ефекти върху правата на избирателите и демократичния процес в страната;
. да осигурят публичност на информацията относно броя на своите застъпници чрез публи-

куването є на своите интернет страници;

10 Инициатори на Гражданска коалиция за наблюдение на изборния процес са: Асоциация „Прозрачност без граници”, 
„Център за либерални стратегии”, Българско училище за политика „Димитър Паница”, „Европейски информационен 
център”, „Европейски институт”, „Институт за социална интеграция”, „Център за модернизиране на политики” 
и „Център за независим живот”; впоследствие към инициативата се присъединиха още 15 неправителствени 
организации (вж. бел. 3 в настоящия доклад). 
11 ПП „Граждани за европейско развитие на България” (ГЕРБ); ПП „Българска социалистическа партия” (БСП); ПП 
„Движение за права и свободи” (ДПС); ПП „Демократи за силна България” (ДСБ); ПП „Съюз на демократичните сили” 
(СДС); ПП „Обединени земеделци”; ПП „Българска социалдемократическа партия” (БСДП); ПП „Ред, законност и 
справедливост” (РЗС); ПП „Движение „България на Гражданите” (ДБГ); ПП Български демократически съюз „Радикали”; 
ПП „Демократична алтернатива за национално обединение” (ДАНО); ПП „Партия на българските жени”; ПП „Новото 
време”; ПП „Национално движение за стабилност и възход” (НДСВ); ПП „Народна партия свобода и достойнство” 
(НПСД); Коалиция „Българска пролет” (ПП „Българска социалдемокрация“ и ПП „Партия на зелените”); Коалиция „Горда 
България“ (ПП„Гражданско обединение за реална демокрация” (ГОРД), ПП „Свободен народ“, ПП „Обединен блок на труда 
– Български лейбъристи”, ПП „Съюз на патриотичните сили „Защита” и ПП „Християнсоциален съюз”).
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. да осигурят по-висока прозрачност при финансирането на предизборната кампания, като  
предоставят своевременно информация на Сметната палата за получените дарения в хода на 
кампанията;

. да оказват съдействие на независимите наблюдатели – представители на Гражданската 
коалиция за наблюдение на изборния процес, при извършване на наблюдението на финансирането 
на предизборната кампания и в изборния ден.

. Неправителствените организации, включили се в Гражданска коалиция за наблюдение на 
изборния процес, се ангажираха:

. да проведат независим граждански мониторинг на изборния процес в съответствие с меж-
дународно утвърдените стандарти; 

. да спазват принципите за политическа безпристрастност, прозрачност и почтеност при 
осъществяване на наблюдението;

. да проведат разяснителна кампания сред българските граждани относно тяхното участие 
в изборния процес, задълженията на институциите и негативните ефекти от контролирания 
вот и купуването на избирателни гласове;

. да информират българските граждани и европейските институции за резултатите от 
проведеното наблюдение;

. да формулират предложения за промени в законодателството и практиката на институци-
ите с цел повишаване на почтеността на изборите за Европейски парламент, както и да предос-
тавят на компетентните институции необходимата експертиза. 

Оценка на изпълнението на Договора

От регистрираните общо 45 партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна 
комисия, към Договора се присъединиха 22 партии (самостоятелно участващи или включени в 
състава на коалиции), т.е. – по-малко от 48,8% от участниците в парламентарните избори изра-
зиха готовност да се включат в тази гражданска инициатива.

Реални действия по изпълнение на ангажиментите в Договора предприеха 5 политически пар-
тии, което съставлява 22,7% от партиите, подписали документа, или 11,1% от всички официал-
но регистрирани политически партии и коалиции. Достъп до информация относно изпълнението 
на клаузите по документа осигуриха следните партии: ПП „Граждани за европейско развитие на 
България“, ПП „Демократи за силна България“, ПП „Ред, законност и справедливост“, Българска со-
циалистическа партия, ПП „Движение „България на гражданите“. 

Основни констатации относно изпълнението на Договора:
1. Прилагане на критерии за избор на представители на партиите в избирателните ко-

мисии 
Тази клауза е относима към парламентарно представените политически партии, предвид 

факта, че само те имат представители в избирателните комисии. Партиите са установили 
определени критерии за избор на свои представители в СИК и РИК: за ГЕРБ водещ критерий е 
практическият опит от участие в предишни избори, партията е създала база данни със свои 
представители, като по-малко от 5% от представителите са без опит от участие в комисии; 
ДСБ са се ръководили от  критерии, включващи опит в изборния процес, личен морал и личен ав-
торитет; БСП се е фокусирала върху прилагането на критерии, които да позволят включването 
на по-млади и образовани хора в избирателните комисии. 

2. Допълнителни обучения за членовете на избирателните комисии
Тази клауза също е относима към парламентарно представените политически партии, пред-

вид факта, че само те имат представители в избирателните комисии. Такива обучения са про-
ведени от ГЕРБ, ДСБ и БСП, като следва да се подчертае, че някои от партиите са разработили 
детайлни инструкции за своите представители в комисиите, а също така и за своите застъп-
ници. Така например, БСП е разработила детайлни методически указания, които реферират към 
разпоредби в Изборния кодекс и посочват важни детайли от изборния процес, които следва да 
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бъдат обект на внимание;  партията е провела най-широкообхватното обучение от 23 години 
насам, като в него са включени около 15000 членове на СИК.  Като част от редовно установена-
та практика в партията, ДСБ също е провела допълнително обучение за своите представители 
в избирателните комисии. ГЕРБ е извършила обучение въз основа на методическите указания от 
ЦИК, като обучението е осъществено в малки групи по избирателни райони, с цел по-ефективна 
подготовка на членовете на комисиите. 

3. Провеждане на кампании срещу купуването на гласове и други нарушения като част от 
предизборните кампании

Като цяло, политическите партии не предоставиха доказателства за изработването и пуб-
ликуването на агитационни материали, които са специално разработени в изпълнение на тази 
клауза от Договора. Действията на повечето партии са сведени до включването на задължител-
ните надписи „купуването и продаването на гласове е престъпление“ и до отправяне на послания, 
в рамките на предизборните срещи, за повишаване на избирателната активност като механизъм 
за ограничаване негативното въздействие на купения и контролирания вот.

4. Публичност на информацията относно броя на застъпници чрез своевременното є 
публикуване на партийните интернет страници 

В периода 2009 – 2011 година фигурата на застъпника се превърна в една от най-дискути-
раните проблематични фигури в изборния процес – част от застъпниците бяха използвани като 
инструмент за контролиране на вота и оказване на натиск върху избирателите, а друга – като 
избиратели, при които кандидатите са намерили официална форма за заплащане, чрез заоби-
каляне на изискванията на закона. Промените в Изборния кодекс въведоха значим елемент на 
публичност, като информацията за застъпниците на партиите се публикува на сайта на съот-
ветната РИК. В национален мащаб, обаче, така обобщена информация няма и това провокира не-
правителствените организации да включат и тази клауза в Договора. Тази клауза предоставяше 
възможност на наблюдателите и журналистите да се информират своевременно за общия брой 
застъпници, които са мобилизирани в изборния процес.  

Проверката на интернет сайтовете на партиите показа, че нито една от партиите не 
беше публикувала списъка на застъпниците на своята интернет страница. Общи са оценките на 
представителите на петте партии, че информацията, предоставена на съответните районни 
избирателни комисии, представлява изпълнение на този принцип. В допълнение, според предста-
вители на ДСБ, РЗС и ДБГ допълнително препятствие за изпълнението на този ангажимент е 
бил и фактът, че регистрацията на застъпници в съответните РИК е протичала бавно, в т.ч. и 
в изборния ден, а замяната на застъпници до последния момент не е позволявала съставянето на 
точна база данни три дни преди изборния ден.

5. Публичност на информацията относно финансирането на кампанията чрез своевре-
менното є предоставяне на информация на Сметната палата за получените дарения в хода 
на кампанията

Оценката на изпълнението на този ангажимент се основава на две основни действия – пре-
доставяне на пряк достъп на наблюдателите на Асоциация „Прозрачност без граници“ до финан-
сова документация, свързана с кампанията, както и своевременно деклариране на информация за 
даренията пред Сметната палата12. Достъп до информация по този компонент предоставиха 
ГЕРБ, ДСБ, РЗС, БСП и ДБГ. 

Общата оценка по изпълнението на тази клауза е, че все повече в практиката се установява 
готовност на партиите да предоставят на граждански организации пряк достъп до информация 
относно финансирането на предизборните си кампании. Тази готовност е в пряка взаимовръзка с 
разпоредбите на Изборния кодекс, които въведоха Единен регистър по ИК. Очевидно, изисквания-
та за деклариране в интернет са оказали положително въздействие на готовността на парти-
ите да предоставят пряк достъп до същата информация и на представителите на монитиращи 
организации. Новите разпоредби в Изборния кодекс13 за оказали дисциплиниращ ефект за участни-

12 Допълнителен обект на оценка в настоящия доклад са и други детайли, свързани с финансирането на предизборната 
кампания на участниците, а именно – изпълнението на новите разпоредби в Изборния кодекс относно отчетността 
пред институциите и публичността на договорите с медиите, както и резултатите от наблюдението на 
предизборната кампания, извършено със съдействието на неправителствени организации, работещи на местно и 
регионално ниво.
13 Чл. 158, ал. 4 (Доп. – ДВ, бр. 17 от 2013 г. ) В хода на предизборната кампания партиите, коалициите от партии и 
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ците в парламентарните избори. Макар че по оценките на час от тях (предимно коалициите от 
партии) 3-дневният срок за деклариране се е оказал сериозно предизвикателство, този срок поз-
воли на гражданите да се информират своевременно за ресурсите, които политическите партии 
са мобилизирали в предизборната кампания.

От данните, публикувани в регистъра на Сметната палата, е видно, че: общият брой на 
официално направените и декларирани дарения е 676 (от които 675 парични дарения на стойност 
667 236,99 лв. и 1 непарично дарение на стойност 100 лв.); общият брой на безвъзмездно предос-
тавени движимо и недвижимо имущество и услуги е 851 (766 – движимо имущество, 33 недвижимо 
имущество, услуги – 52); общият брой на декларациите за произхода на средствата на кандида-
тите и на членовете на инициативните комитети е 155.

6. Съдействие на независимите наблюдатели – представители на Гражданската коалиция 
за наблюдение на изборния процес, при извършване на наблюдението на финансирането на 
предизборната кампания и в изборния ден.

На официално отправената покана за провеждане на работни срещи и проверка на изпъл-
нението на Договора се отзоваха следните политически партии: ПП „Граждани за европейско 
развитие на България“, ПП „Демократи за силна България“, ПП „Ред, законност и справедливост“, 
ПП „Българска социалистическа партия“, ПП „Демократи за силна България“, ПП „Партия на бъл-
гарските жени, ПП „Национално движение за стабилност и възход“ и ПП „Новото време“. Партия 
„Новото време“ се оттегли от официално участие в изборите (предвид това не може да бъде 
извършена оценка на реалното изпълнение на ангажиментите є по договора, а на декларираната 
готовност за съдействие). Реални действия по изпълнение на Договора осъществиха 5 партии: 
ГЕРБ, ДСБ, РЗС, БСП и ДБГ. 

Общата оценка на изпълнението на Обществения договор показва все още ниско ниво на 
ангажираност на политическите партии и коалиции с участието в граждански инициати-
ви, насочени към провеждане на открита и прозрачна предизборна кампания. Инициативата 
оказа положителен ефект върху подготовката на членовете на избирателните комисии чрез 
провеждане на допълнителни обучения и върху повишаването на публичността при финан-
сирането на предизборните кампании. За съжаление, не е постигнат търсеният ефект за 
по-активното осъществяване на самостоятелни кампании, специално фокусирани върху ку-
пуването на избирателни гласове, както и за повишаване на публичността относно броя на 
застъпниците на партиите в национален мащаб. 

Прозрачност и отчетност при финансирането 
на предизборните кампании 

Асоциация „Прозрачност без граници“ извършва наблюдение на финансирането на предиз-
борните кампании в България от 2001 година насам. За първи път подобен тип граждан-
ски 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 предизбор-
ните кампании, са прозрачност, отчетност и публичност. 

Като резултат от този подход за мониторинг и оценка, през изминалите 12 години Асоциация 
„Прозрачност без граници“ публикува Индекс за прозрачност при финансирането на предизборни-
те кампании, който е комплексен измерител за установяване на положителните или отрицател-

инициативните комитети изпращат в тридневен срок новопостъпилата информация по ал. 2 на хартиен и електронен 
носител на Сметната палата за включване в регистъра.
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ните тенденции, настъпили през годините в изследваната област. Именно това изследване е 
един от водещите източници, използвани от експертите на  Transparency International – България 
при разработването на аналитични разработки и на предложения за промени в законодателство-
то, регламентиращо финансирането на политическата дейност в България14. 

Обхват на наблюдението 

Наблюдението на финансирането на предизборната кампания обхваща две нива: (1) национал-
но и (2) местно. На национално ниво дейността по мониторинг обхваща наблюдение и експерт-
на оценка на финансовата отчетност на политическите партии във връзка с предизборните 
кампании. На местно ниво мониторингът на финансирането на предизборните кампании бе осъ-
ществен на територията на 28 общини,15 които са административни центрове на областите в 
страната, в партньорство с 22 неправителствени организации. 

Обект на наблюдение и оценка са:  (1) официално регистрираните участници в парламен-
тарните избори – политически партии, коалиции и независими кандидати; (2) медиите – предвид 
ключовата им роля на посредници при отразяване на предизборните кампании на кандидатите и 
значителните финансови средства в кампанията, отделяни за публикации в медиите; (3) избира-
телите, чиито мнения и оценки относно финансирането на предизборните кампании са един от 
конструиращите компоненти на Индекса за прозрачност при финансирането на предизборните 
кампании. 

При извършване на наблюдението през 2013 година бяха приложени няколко инструмента за 
мониторинг и оценка: (1) Обществен договор за свободни, честни и демократични избори; (2) 
стандартизирани въпросници за национално представително изследване на общественото мне-
ние; (3) формуляри за мониторинг на предизборната кампания на местно ниво; (4) формуляри за 
мониторинг на медиите във връзка с нови разпоредби в изборното законодателство.

Нови разпоредби в изборното законодателство 
във връзка с финансирането на предизборната кампания

През 2013 година бяха въведени няколко нови разпоредби, които имат непосредствена връзка 
с финансирането на предизборната кампания. Въведени са изрични забрани (и съответно, санк-
ции за неизпълнение) за поставяне на предизборни агитационни материали извън предизборната 
кампания по републиканската пътна мрежа и общинските пътища, както и забрани за безплатно 
използване на публичен административен ресурс. 

По-детайлно са регламентирани нови задължения и „прагове“ за даренията за предизборна-
та кампания: декларация за произхода на средствата се дължи за дарение над една минимална 
работна заплата; даренията над 1000 лв. (извършвани по банков път) подлежат на проверка за  
съответствие с размера на доходите на дарителя; всички приходи и разходи над 1000 лв. се из-
вършват само по банков път. 

Във връзка с контрола върху финансовата отчетност са осигурени механизми за взаимо-
действие между Сметната палата и други институции, при изпълнение на възложените правомо-
щия на националната одитна институция. Въведена е разпоредба, с която изрично се определят 

14 Вижте сравнителното изследване на 25 държави-членки на ЕС, проведено от международната организация Trans-
parency International „Пари, власт, политика: корупционни рискове в Европа”, чиито сравнителни данни открояват 
наличието на относително добра законодателна регламентация на въпроса за финансиране на политическата 
дейност в България; същевременно като водещ проблем за страната е подчертано разминаването между относително 
адекватно законодателство и неефективното му приложение.
15 Наблюдението е извършено в следните общини – административни центрове на области: Благоевград, Бургас, 
Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, 
Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, 
Ямбол.
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лица, отговарящи за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партиите, коалициите 
и инициативните комитети на независимите кандидати. 

Допълнителни механизми за осигуряване на публичност са въведени чрез изричното изискване 
за деклариране на постъпилите дарения  пред Сметната палата в тридневен срок, които се пуб-
ликуват в Единния регистър по Изборния кодекс; медиите са задължени да публикуват на своите 
интернет страници договорите с участниците, регистрирани в изборите16.  

През 2013 година предмет на наблюдение на Асоциация „Прозрачност без граници“ бяха и но-
вите разпоредби в Изборния кодекс.

Основни констатации от предизборната кампания

Въз основа на наблюдението на предизборната кампания, извършено от местните монитира-
щи екипи, могат да бъдат изведени няколко по-съществени отклонения от установените правила:  

1. Скрита реклама – това е най-често констатираното нарушение в цялата страна. 
Монитиращите екипи са установили скрита реклама в местни и регионални печатни и елек-
тронни медии, като най-често тя се е изразявала в публикуване на материали без автор, в които 
се правят портрети на кандидати на партии, публикациите са тенденциозно едностранчиви и 
се подчертават само положителни страни от портрета на кандидата; публикувани са обширни 
интервюта с кандидати само на една партия и т.н., без да бъде обявено дали това са платени 
материали; множество публикации се отнасят за направени дарителски кампании, възстановява-
не на паметници, участие в кампании за почистване и други. 

2. Системно провеждане на негативни кампании срещу други кандидати – както бе от-
белязано в настоящия доклад, негативната кампания бе една от водещите характеристики на 
предизборната кампания през 2013 година. В тази връзка следва да се подчертае, че бяха конста-
тирани не изолирани еднократни действия, а последователно осъществявани кампании срещу 
политически конкуренти, изразяващи се в изработване и публикуване на поредица от печатни 
издания, насочени срещу регистрирани участници в изборите (например, поредица от издания на 
вестник, разпространяван в Пловдив; подобни сигнали има в Плевен и Кюстендил).

3. „Купуване“ на избирателна подкрепа чрез благотворителност, която е пряко насочена 
към конкретни лица и рекламирана в медиите – в предизборната кампания се открои нов начин 
за „подкупване“ на избирателите. В национални и в регионални медии бяха излъчвани предизборни 
клипове, в които се рекламира благотворителна дейност за болни, възрастни, социално слаби 
хора, изразяваща се в заплащане на сметки, лекарства и медицински изделия, раздаване на лекар-
ства или предоставяне на лекарства с намаления и т.н. 

4. Начало на предизборната кампания преди официалния старт – въпреки изрично въведе-
ните разпоредби този проблем все още се констатира от наблюдателите. 

Публичност на финансовите взаимоотношения с медиите

Както бе отбелязано, обект на оценка бяха и новите изисквания за публичност на финансови-
те взаимоотношения между политическите партии и медиите. Включването на темата за роля-
та 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 и 
поради съществения дял на финансови средства, които партиите отделят за агитация и рекла-
ма в медиите. От съществено значение за Асоциация „Прозрачност без граници“ бе да установи 
и оцени ефекта от спазването на разпоредбите в изборното законодателство. През 2013 година 
16 Съгласно чл. 138а (нов – ДВ, бр. 17 от 2013 г.) „Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет 
страницата си пълното съдържание на договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, 
коалиции от партии и инициативни комитети, в срок до три дни от подписването на договора”.  Разпоредбата 
допълва съществуващите чл. 138 и чл. 148 от ИК, които задължават медиите да обявяват тарифите на интернет 
страниците си не по-късно от 40 дни преди изборния ден и ги изпращат на Сметната палата и на ЦИК.
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фокусът на вниманието бе поставен върху изпълнението на законовите изисквания относно: 
. публичност на информацията относно условията и цените за отразяване на предизборните 

изяви на кандидатите, чрез публикуването є на интернет страницата на съответната медия и 
предоставянето є на Сметната палата и съответните избирателни комисии (чл. 138 и чл. 148);

. публичност на договорните условия за отразяване на предизборната кампания на участни-
ците в изборите, чрез публикуване на пълното съдържание на договорите на интернет страни-
цата на съответната медия (нова разпоредба в Изборния кодекс – чл. 138а).

В периода април – май 2013 година екипите на неправителствените организации – партньори 
на Асоциация „Прозрачност без граници“, извършиха наблюдение на отразяването на предизбор-
ните кампании на кандидатите за народни представители в 177 местни и регионални медии в 
цялата страна. 

Въз основа на извършения мониторинг могат да бъдат направени следните констатации и 
обобщения:

. изискването за публикуване на договорите с кандидатите в предизборната кампания 
не се спазва. Извършената проверка на интернет страниците на местните и регионалните 
медии в края на предизборната кампания показва, че изискването е спазено само от 10,17% 
от медиите;

. изискването за осигуряване на публичност на информацията относно условията и це-
ните за отразяване на предизборните изяви на кандидатите не се спазва стриктно от ме-
диите, като само половината от тях  (50,28%) са я отразили на своите интернет страници 
в установения от закона срок. Следва да се отбележи, че в сравнение с 2011 година има из-
вестно подобрение – тогава само 44,2% от местните и регионални медии са спазили това 
изискване;

. запазва се положението, при което в повечето случаи информацията за тарифите е 
обща, неактуализирана или не дава възможност на външния потребител да разбере дали са 
публикувани тарифите за предизборната кампания или общи условия на медиите;

. от интернет страниците на медиите не е видно дали кандидатите са спазили изисква-
нето за извършено предварително заплащане. Това, на свой ред, не позволява да бъде напра-
вена оценка за ефекта от въвеждането на тази разпоредба.  

Графика: Публикуване на договорите за отразяване на предизборната кампания, сключени 
между медии и кандидати в изборите (чл. 138а)
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Публикуване на условията и тарифите за отразяване на предизборната кампания 
(чл. 138а)

Общо за страната 50,28%

100 % – 67% 
100% – Плевен, Видин, Пазарджик, Пловдив; 
Велико Търново (87%); Варна (82%);  Хасково (71%), Враца (70%); 
Бургас (67%)

66 % – 40%
Шумен (60%); Кюстендил (57%); Монтана и Смолян (50%); 
Габрово (46%)

45% – 0%
Ямбол и  Благоевград (33%); Разград, Стара Загора (30%); Перник 
и Сливен (25%); Кърджали (22%);  Русе и Добрич (17%);  
Силистра – 0%

Графика: Публикуване на тарифи и условия за отразяване на кампанията на интернет 
страниците на медиите (чл. 138 и чл. 148)

Публикуване на договорите за отразяване на предизборната кампания, 
сключени между медии и кандидати в изборите 

(чл. 138а)
Общо за страната 10.17%

100 % – 67% Пловдив (75%)

66 % – 40% Хасково (43%), Шумен (40%)

45% – 0%

Габрово (31%); Бургас (17%);  Велико Търново (12%); Стара Загора 
(10%); Варна (9%);
0% – Благоевград, Видин, Враца,  Добрич, Кърджали, Кюстендил, 
Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Разград, Русе, 
Силистра, Сливен, Смолян, Търговище, Ямбол

Публичност и отчетност на кандидатите – изпълнение на 
Обществен договор за свободни, честни и демократични избори

В първата част на настоящия раздел бе предоставена детайлна информация относно изпъл-
нението на ангажиментите на политическите партии, които са се присъединили към документа. 
Две от клаузите по Договора се отнасят до реализирането на принципите за отчетност и про-
зрачност при финансиране на предизборните кампании.  В тази връзка могат да се отбележат 
следните основни констатации: 
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1. Осигуряване на достъп на наблюдателите до финансовата документация от кампани-
ята – все още остава ниска готовността на кандидатите и предизборните щабове да предос-
тавят достъп на външни наблюдатели до финансовата документация и да дадат публичност на 
тази информация. Въпреки че информацията относно финансирането на кампаниите вече е об-
ществено достъпна чрез публикуването є в регистъра на Сметната палата, все още значител-
на част от партиите не предприемат действия за осигуряване на пряк непосредствен достъп до 
финансовата си документация.  

Както бе отбелязано, реални действия по предоставяне на достъп предприеха  5 политически 
партии (11,1% от всички  официално регистрирани политически партии и коалиции): ПП „Граждани 
за европейско развитие на България“, ПП „Демократи за силна България“, ПП „Ред, законност и 
справедливост“, Българска социалистическа партия, ПП „Движение „България на гражданите“. 

2. Отчетност пред Сметната палата и своевременно предоставяне на информация за 
даренията – с промените в Изборния кодекс17 бе коригирана практиката за заобикаляне на из-
искванията за деклариране на даренията в рамките на предизборната кампания. Заобикалянето 
на законовите разпоредби бе констатирано от Асоциация „Прозрачност без граници“ през 2011 
година и поради това организацията предложи да бъдат въведени конкретни срокове, които се 
задължат кандидатите да спазят замисъла на принципа за деклариране на информация в периода 
на предизборната кампания – гражданите да имат възможност да направят информиран избор, в 
т.ч. и въз основа на данни за източниците на финансиране на кампанията. Мониторингът на из-
пълнението на новата законова разпоредба и на ангажимента по клауза 5 от Договора откроява 
силно дисциплиниращ ефект – партиите и коалициите публикуваха своевременно информация за 
получените дарения, услуги, движимо и недвижимо имущество, предоставени за целите на предиз-
борните кампании.  

3. Във връзка с констатациите, описани в предходната т. 2, следва да се отбележи, че в рам-
ките на изминалата предизборна кампания се открои тенденция за ограничаване на финансира-
нето 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 граж-
даните да подкрепят своите кандидати. Другият фактор е относително високият размер на 
държавната субсидия, който не стимулира партиите, разполагащи с такава субсидия, да търсят 
по-широка публична финансова подкрепа за своите кампании. 

4. Все още остават съмнения за легализиране на средства с неясен произход чрез офици-
алното им деклариране от физически лица, които не са реалните собственици на дарените 
средства (показател за това са множество дарения с една и съща сума под прага от 1000 лв., при 
който е задължителен превод по банков път и се извършва проверка за съответствие с доходите 
на дарителя).

5. Продължава практиката да не се декларират разходи за възнаграждения  на застъпни-
ци, сътрудници и други лица, ангажирани в предизборната кампания. Въпреки разпространена 
практика за ангажиране на застъпници, които получават възнаграждения за тази дейност, пове-
чето партии и коалиции не декларират извършени разходи за тази дейност. 

Обществени оценки за прозрачността и почтеността 
на изборния процес

В края на предизборната кампания, в навечерието на предсрочните парламентарни избори за 
42-ро Народно събрание (в периода 7 – 8 май 2013 година) доминиращите обществени оценки бяха 
остро критични – 85,9% от изследваните лица бяха посочили конкретни проблеми, които според 
тях са оказали негативно влияние върху изборната ситуация. Независимо от съществения брой 
проблеми, които бяха посочени, основният акцент отново бе поставен върху купуването на гласо-
17 С измененията в Изборния кодекс от 2013 година в чл. 158 (4) е въведен конкретен срок, в който даренията за 
предизборната кампания следва да бъдат декларирани пред Сметната палата: „В хода на предизборната кампания 
партиите, коалициите от партии и инициативните комитети изпращат в тридневен срок новопостъпилата 
информация по ал. 2 на хартиен и електронен носител на Сметната палата за включване в регистъра.“
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ве. Установената през последните години публична представа за обхвата и характерните белези 
на купуването на гласове като че ли започва да се възприема значително по-широко – като общо 
„купуване на изборите“, като форма на обхватна политическа корупция в изборния процес.

Цялостната оценка за отминаващата предизборна кампания бе белязана от представата, 
че най-сериозният проблем е купуването на гласове, посочено от 56,3% от всички анкетирани. 
Купуването на гласове е оценявано като много сериозен проблем в изборния процес сред 
всички социо-демографски групи, но най-висок е делът на служителите, които изразяват своя-
та негативна оценка към купуването на гласове. Този проблем се възприема по-остро критично 
сред по-високодоходните групи на българското общество – делът на посочилите този проблем 
нараства право пропорционално на размера на средните месечни доходи. Сред онези, които са 
посочили че получават до 100 лв. месечно, купуването на гласове е оценявано негативно от 43,9%, 
докато сред онези, които получават над 500 лв., тази практика е оценявана негативно от 61,5% 
от всички анкетирани, отговорили на този въпрос.

По отношение на практиката на купуването на гласове, на директно формулирания въпрос „На 
Вас лично някой предлагал ли Ви е пари или нещо друго, за да гласувате за определена партия?“ 
положително са отговорили 2,9%, а 96,6% – отрицателно. Резултатите очертават не толкова 
обхвата на подобна практика, колкото ясното разбиране, че подобна форма на корумпиране не се 
възприема като всеобщо приложима. Социалният профил на онези, които в най-голямата степен 
са били засегнати от опитите за купуване на гласове, е ясно очертан от резултатите на из-
следването – най-често това са граждани с основно и по-ниско образование; безработни (8,7% от 
всички отговарящи на тази характеристика); от ромски произход, с доходи до 100 лв. на месец.

В същото време, онези към които подобно предложение (в една или друга форма) е било отпра-
вено, са избрали специфичен модел на реакция – 2,8 % от отговорилите на въпроса за това как 
са реагирали посочват, че не са подавали сигнал към институциите. Към общинска или областна 
администрация са посочили, че са насочили своите сигнали срещу купуване на гласове едва 0,1 
% от отговорилите, още 0,1 % са сезирали медиите, а отново 96,9 % са посочили, че не са били 
обект на подобни предложения.

На второ място като интензитет на посочване бе определен отново проблем, свързан с купу-
ването на гласове, а именно „неадекватната реакция на сигнали за купуване на гласове“ (18,0 %). 
Макар и да имат отношение към купуването на гласове като цяло, втората най-често посочвана 
група от проблеми има пряко отношение към ефективността в действията на институциите, 
които би трябвало да противодействат ефективно на тази форма на политическа корупция в 
изборния процес. 

В края на предизборната кампания обобщената оценка за дейността на институциите бе 
по-скоро колебливо негативна: 23,1% одобряваха действията на институциите, а 23,0% бяха на 
обратното мнение, докато всичко останали (53,8%) нямаха формирано мнение. След изборите 
вече 39,8% оценяваха дейността на институциите позитивно. Делът на критично настроените 
спрямо дейността на институциите леко нарасна до 26,5%, а ръста на позитивните оценки бе 
за сметка на онези, които преди изборния ден не бяха формирали все още своето мнение. В пост-
електоралното изследване 33,7% от анкетираните не бяха формирали своя оценка за организа-
цията на изборния процес.

Към цялостната оценка за проблемите в хода на предизборната кампания би трябвало да до-
бавим няколко теми, които са отбелязани от анкетираните в изследването, проведено непосред-
ствено преди изборния ден. Част от тези проблеми имат пряко отношение към организацията и 
провеждането на изборите, а други проблеми се отнасят в една или друга степен до политиче-
ския залог на самите избори.

Първата група от тези проблеми имат пряко или косвено отношение към организацията за 
провеждането на изборите. Липсата на достатъчно информация за гражданите е посочена 
като проблем от 17,6% от всички, отговорили на този въпрос. Проблеми с избирателните спи-
съци са посочили 12,3%; некомпетентни действия от страна на районните избирателни коми-
сии са посочили 8,9%; а лоша организация от страна на кмета и общинската администрация 
посочват още 5,9% от анкетираните. Към тази група трябва да бъдат добавени и негативните 
оценки относно невъзможността на българските граждани извън страната да участват в 
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изборите – към този отговор са се насочили 7,8% от всички изследвани лица, отговорили на този 
въпрос.

Част от тези проблеми диференцират по-съществено изследваните лица по тип населено 
място. Ако, като цяло, по всички останали социо-демографски признаци, няма съществена разлика, 
то типът населено място очертава по-остра чувствителност към организационните труднос-
ти при подготовката на изборите сред изследваните лица, живеещи извън столицата. Липсата 
на достатъчно информация за гражданите е посочвана по-често сред живеещите в малък град 
(21,1% от посочилите този отговор); проблемите с избирателните списъци са посочвани по-чес-
то сред жителите на областните градове (17,3%); отново сред тази група е най-съществена 
критиката срещу дейността на районните избирателни комисии (12,9%); невъзможността на 
българите извън страната да участват пълноценно в изборния процес е посочвано най-често 
като проблем сред живеещите на село (12,0 %) сред анкетираните с основно и по-ниско образо-
вание (11,9%).

Втората група от проблеми имат отношение към качеството на изборния процес и по-
конкретно към формирането на неговия политически залог. Според 15,3% от анкетираните, един 
от основните проблеми на отминалата предизборна кампания е била липсата на дебат за 
бъдещето на страната/ региона. Това мнение се споделя в по-голяма степен от анкетираните 
на възраст между 41-50 години (21,6%) с по-високо образование. Вторият съществен аспект, 
свързан с качеството на политическия процес в предизборната кампания, е относим към „опити-
те на бизнес сдружения и работодатели да участват в изборния процес, като оказват влияние 
над своите работници“. Този проблем е посочен от 12,3% от отговорилите на този въпрос. Това е 
проблем, който изглежда по-ясно различим за живеещите в малък град (14,7%), на възраст между 
41 и 50 години (16,8%), по-често безработни (20,1%). Този социален профил отчетливо представя 
основни групи от граждани, които най-често са обект на подобен вид натиск към корпоративен 
вот.

Обобщаваща оценка за предизборната кампания, в навечерието на парламентарните избори, 
дава отговор на въпроса за общата степен на прозрачност на финансирането на кампанията. 
Тук става въпрос за класически показател относно публичната представа за степента на про-
зрачност на финансирането на кампанията и значението на финансовите средства, с които 
разполагат различните политически субекти относно доминиращата обществена оценка за поч-
теността на изборите.

На директно формулирания въпрос относно прозрачността при финансирането на кампания-
та, едва 10,6% от изследваните лица са отговорили положително. На противоположното мнение 
са 40,5% от изследваните лица, а 48,8% са предпочели да не формулират конкретен отговор. 
Критичната нагласа към финансовата прозрачност на изборите изразяват в по-голяма степен 
жителите на областни центрове (46,8%) и на малки градове (46,1%). Към този проблем отново 
демонстрират по-висока чувствителност изследваните лица на възраст между 41 и 50 години 
(46,1 %), с висше образование (60,6 %), както и служители в администрацията.

Пост-електорална оценка на изборния процес

Представените обществени нагласи относно хода на предизборната кампания и подготовка 
на парламентарните избори от 12 май 2013 година претърпяха съществени промени. Това показ-
ват резултатите от пост-електоралното изследване, проведено в интервала 18 – 20 юни 2013 
година. Малко повече от месец след изборния ден общото равнище на критичност по отношение 
на изборния процес се запазва, но на преден план излизат проблеми, които непосредствено въз-
действаха върху изборния процес. Върху регистрираните мнения и оценки в пост-електоралното 
изследване, определено въздействие са оказали действията на политическите субекти при кон-
ституирането на 42-то Народно събрание, както и динамиката на политическия дебат, съпро-
вождащ съставянето и първите действия на новоизбраното правителство. От дистанцията на 
изминалите седмици, организацията и провеждането на изборите, както и тяхната почтеност и 
прозрачност, придобиват различни измерения.
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Оценката за най-сериозните проблеми на отминалата кампания претърпява съществена 
промяна. Намалява делът на онези, които посочват, че в кампанията и изборния процес не е имало 
проблеми – едва 6,3%. За останалите 93,7% от анкетираните предизборната кампания и изборния 
процес са поставили редица проблеми, които в една или друга степен са оказали влияние върху 
техните резултати и общата оценка за почтеността и прозрачността на изборния процес.

На първо място, според оценката на преобладаващата част от изследваните лица (75,9%) 
се нарежда „скандалът с бюлетините, оповестен в деня за размисъл“. Тази негативна оценка 
изглежда изключително хомогенна – подобно мнение са изразили в най-голяма степен предста-
вители на всички социо-демографски групи, включени в изследването. Показателно е и това, че 
критичното си отношение към този скандал са изразили в съизмерима степен както гласували-
те за различни политически партии, така и онези, които не са гласували на 12 май 2013 година. 
Независимо от различията в интерпретацията на този скандал, сравнително рядко сме свидете-
ли на подобна масово споделена оценка за значението на подобен скандал по отношение на една 
предизборна кампания.

Друг скандал, белязал предизборната кампания също намира място сред най-сериозните про-
блеми на парламентарните избори през 2013 година. Според мнението на 32,9% от анкетира-
ните, отговорили на този въпрос, това е „скандалът с подслушването на политици и висши 
длъжностни лица“. Възникнал непосредствено преди началото на предизборната кампания, този 
скандал беляза трайно както предизборния дебат, така и цялостното отношение към почтеност-
та и прозрачността на самия изборен процес. В сравнение със скандала с бюлетините, който в 
приблизително еднаква степен е предизвикал негативни реакции, този скандал предизвиква много 
по-съществена реакция сред жителите на София (45,0%) отколкото жителите в селата (21,2%). 
Скандализирани от този сигнал към прокуратурата се оказват по-често висшисти (42,2%), по-
възрастни избиратели (най-висок е делът на гражданите над 61 години – 34,9 %), служители и 
хора с по-високи доходи.

Сравнението между резултатите от двете социологически изследвания, според посочените 
проблеми на предизборната кампания, очертава интересен процес на промяна в акцентите и 
възприятията за отминалата предизборна кампания и парламентарните избори. Независимо от 
краткия период от време между двете изследвания има известен отлив или частично замъгля-
ване на представата за остротата на проблемите, съпътствали изборния процес и в същото 
време – промяна на водещите елементи, чрез които се формира обобщената представа за рав-
нището на почтеност и прозрачност в изборния процес.

Проблеми 7 – 8 май 2013 година 18 – 20 юни 2013 година

купуване на гласове 56,3% 41,2%

неадекватна реакция на сигнали за купуване 
на гласове

18,0% 13,4%

липсата на достатъчно дебати за бъдеще-
то на страната/района

15,3% 17,8%

недостатъчна информационна кампания за 
гражданите

17,6% 12,6%

невъзможност на българите извън страна-
та да гласуват

7,8% 6,6%

опитите на бизнес сдружения и работода-
тели да участват в изборния процес, като 
оказват влияние над своите работници

12,3% 9,7%

некомпетентни действия на районните из-
бирателни комисии

 8,9% 5,8%

проблеми с избирателните списъци 12,1% 5,3%

лоша организация на кмета/общинската ад-
министрация

5,9% 3,3%
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Сравнението между данните показва ясно, че на фона на скандализирането на предизборната 
кампания и изборния процес, има ясно изразен спад в честотата на посочване на отделни пробле-
ми. Разлика прави само липсата на дебат за бъдещето на страната и региона, което от дистан-
цията на времето започва да изглежда по-сериозен проблем.

Личният опит на изследваните лица или на техни близки в хода на предизборната кампания 
и изборния ден определя широк кръг от мнения и оценки, които са били предмет на пост-електо-
ралното изследване. Преобладаващото мнозинство от анкетираните не са били свидетели на 
нарушения в изборния ден – 92,6% от анкетираните, отговорили на този въпрос. Тяхното мнение 
и оценка за почтеността на изборите се формира по-скоро на базата на факти, мнения и оценки, 
формирани извън личния им опит като избиратели. В същото време, посоченият от анкетирани-
те личен опит в изборния процес обхваща широк кръг от изборни нарушения, които в различна 
степен са повлияли и на мнението на мнозинството от анкетираните, което не се сблъсквало с 
никое от тях лично.

Сред разпознаваемите фигури, с които анкетираните най-често свързват собствения си 
негативен опит в изборния процес, най-видими изглеждат партийните активисти – именно те 
са извършвали агитация в изборния ден (според 2,8% от отговорилите на този въпрос). Другата 
разпознаваема фигура е тази на застъпника – в своята практика 1,3% от анкетираните са посо-
чили, че „застъпници или представители на партии контролираха начина, по който гласуват из-
бирателите“. По сходен начин се възприема и предложението за регистрация като застъпник, за 
да получи съответно заплащане срещу осигуряване на гласове – 1,1% са посочили, че са получили 
подобно предложение. Представителите на местната власт също са част от фигурите, с които 
анкетираните свързват случаи на незаконна агитация и опит за осъществяване на контрол върху 
изборното поведение, (съответно 0,4% и 0,6%).

Вниманието, отделено на действията на секционните избирателни комисии, независимо от 
сравнително малкия брой позовавания в пост-електоралното изследване, представляват опреде-
лен интерес. Общо 0,8% от отговорилите на този въпрос са посочили различни видове нарушения: 
секционни комисии не са отделяли бюлетините и не са поставяли печат пред всеки избирател; не 
са спазвали стриктно правилата за регистрация и достъп до изборните помещения на застъпни-
ци и наблюдатели; пропускали са да попълнят всички данни на избирателите; правили са опити за 
подмяна на изборните резултати. Маркирането, дори и в минимални дялове на подобни практики, 
съответства във висока степен на регистрирани нарушения в изборния ден, които бяха предмет 
на внимание на наблюдателите и компетентните институции.

Собственият, непосредствен опит на изследваните лица също включва определени изборни 
нарушения. Минимална част от анкетираните – общо 0,6% са посочили като собствен опит 
гласуването срещу заплащане, както и гласуване под различна форма на натиск: от страна на 
работодател; поради зависимост от местната власт или под натиска на местни политически 
лидери. По-често са декларирали, че са били обект на подобен натиск учащи се и хора с ниско 
образование, с ограничени финансови възможности, в областен или малък град.

Доминиращите обяснения за готовността да се гласува срещу заплащане имат съществено 
значение при интерпретацията на феномена купуване на гласове. Според резултатите от пост-
електоралното изследване, повече от половината от анкетираните приемат, че това са бедни 
хора, които имат нужда от пари – 53,2% от отговорилите на този въпрос са посочили такъв 
отговор. Второто обяснение е свързано с определени негативни нагласи спрямо „хората от мал-
цинствата“ – за 36,7% от анкетираните това е техният начин за препитание. В тази насока са 
и обясненията, според които „всички вземат, ако има кой да им предложи“ (28,3%) „Няма значение 
за кого ще гласуват, поне да вземат нещо“ (21,9%), както и своеобразната представа за предва-
рително разплащане срещу бъдещо ограбване – „защото смятат, че 4 години ще крадат от тях, 
по-добре е сега да им дадат нещо“ (17,3%).

Съществува и една група от обяснения, които са свързани по-скоро с „ниската политическа 
култура“ (29,1%) или непознаването на закона, според който това е това е престъпление – 11,6%. 
С известни уговорки, към това разбиране може да се добави и представата, че „такава е практи-
ката в България“, подкрепена от 23,2% от отговорилите на този въпрос. Но, независимо от нюан-
сите в посочените обяснения, доминира общото разбиране за допустимост на подобна практика, 
представата за някакъв вид сделка, която при определени условия е разбираема или поне не по-
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малко укорима отколкото поведението на политическите партии и онези, които ги финансират. 
Във всеки случай, резултатите от изследването не дават основание да се твърди, че е налице 
критична степен на гражданска енергия, която категорично да отхвърли практиката на купуване 
на гласове, а с това и всички форми на политическа корупция в изборния процес.

За разлика от примерите от собствения или от опита на близки на анкетираните, резулта-
тите показват значително по-голяма яснота за публичните представи относно основната отго-
ворност за изборните нарушения. Преобладаващото мнозинство – 85,5% от всички анкетирани, 
са посочили различни фигури на тази отговорност. Почти половината от всички анкетирани 
(49,5%) определят като отговорни за тези нарушения политическите партии, които „се интере-
суват само от резултата, но не и от честността на изборите“. Към тях трябва да се добавят и 
онези 6,2% от анкетираните, които смятат, че отговорност носят отделни кандидати, които са 
свикнали да постигат целите си на всяка цена. Значително по-рядко, според 15,8% от анкетирани-
те, отговорни за подобни нарушения са организирани престъпни групировки. Вина в поведението 
на самите граждани виждат 7,5% от анкетираните. 

Известна част от анкетираните търсят отговорност за изборните нарушения в дейност-
та на институциите, които са призвани да подготвят и реализират изборния процес. Според 
5,7% правителството носи отговорност за нарушенията заради слабата подготовка на избо-
рите. МВР е посочено от 4,7% като институция, която също носи отговорност за допускане-
то на изборните нарушения. В същото време, отговорността на институциите на изборната 
администрация се определя по-трудно от анкетираните: 1,1% виждат подобна отговорност в 
Централната избирателна комисия; 1,0% – в дейността на районните избирателни комисии, а 
0,7% – в работата на секционните избирателни комисии. Макар и много по-рядко 0,4% от граж-
даните са посочили и кметовете и общинската администрация като отговорни за изборните 
нарушения в кампанията за парламентарните избори.

Редица социологически изследвания, проведени през последните години, очертават устойчи-
вата връзка с масовото съзнание между представата за устойчивата свързаност между парите 
и упражняването на властта. Достъпът до властта, осигурен чрез изборите, до голяма степен 
се възприема като предопределен от достъпа до финансови средства, които на свой ред се опре-
делят като ключова предпоставка за упражняването на власт. В този смисъл, пост-електорал-
ното изследване ни дава възможност да определим доминиращите представи за източниците на 
финансиране на политическите партии и кандидати на отминалите избори и тяхното значение 
по отношение на независимостта на избраните кандидати.

Финансирането на предизборната кампания се възприема като резултат от взаимодейст-
вието между политическите партии и различни структури на бизнеса. Според 78,8% от анкети-
раните, финансирането на партиите произтича от външни за политиката фактори като фирми 
и медии. Малко повече от 40% от анкетираните са посочили като източник на средства за 
кампанията самите политически партии (чрез техни собствени приходи или субсидия), както и 
средства на самите кандидати. В това отношение, пропорцията ясно очертава представата за 
политическите партии като специфични посредници между парите и властта, а оттам и като 
потенциални заложници на своите дарители или спонсори.

Съизмерими групи от анкетирани лица са посочили, че средствата най-често се осигуряват 
от приближени на партиите фирми и от „свързани с партиите икономически групировки от сен-
честия бизнес“ – съответно 32,9% и 31,8%. Към тях трябва да се добавят и още 8,2% от отго-
ворилите на този въпрос, които са посочили общински и държавни фирми, както и 5,9%, според 
които източник са средства са приближени до съответната партия медии. В тази връзка е пока-
зателен изключително ниският дял на анкетираните, които предполагат че част от средствата 
за провеждането на предизборната кампания са дарения от граждани – едва 2,8% от изследвани-
те лица са посочили този отговор.

На фона на тези резултати представата за зависимостта на избраните народни предста-
вители от онези, които са финансирали кампанията им, доминира обществените нагласи – 40,4% 
от анкетираните са убедени в това, а още 32,6% смятат, че това е напълно възможно. На про-
тивоположното мнение са едва 5,9% от анкетираните, които отчасти или изцяло вярват, че 
народните представители ще останат независими в своите действия спрямо онези, които са 
финансирали предизборната кампания. Все пак, необходимо е да се отбележи колебанието, изра-
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зено от 21,1%, които не са определили категорично своето отношение.
Представата за зависимост на политическите действия на избраните народни предста-

вители спрямо онези, които са финансирали предизборната им кампания е устойчива основа за 
формирането на общественото мнение у нас. В пряка връзка с тази нагласа е и разбирането, че 
прозрачността при финансирането на предизборната кампания е ключов показател относно ле-
гитимността на политическите институции и новоизбраното Народно събрание. Именно зато-
ва, определянето на степента на прозрачност на кампанията, макар и индиректно позволява да 
се оцени доминиращото възприятие относно легитимността на политическата система като 
цяло.

Индекс за прозрачност 
при финансирането на предизборните кампании – 2013

Основни компоненти 

В съответствие с установената през 2001 година методология на Асоциация „Прозрачност 
без граници“, прозрачността при финансирането на предизборните кампании у нас се опре-
деля на базата на три водещи критерия:

(1) обществени оценки за нивото на прозрачност при финансирането на предизборните кам-
пании;

(2) отчетност на участниците в изборите;
(3) публичност на информацията относно финансирането на предизборните кампании (пре-

доставен достъп до финансовата документация). 
Тези три компонента изграждат цялостен индекс, който отразява постигнатото равнище 

на прозрачност при финансирането на конкретна предизборна кампания. Индексът 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. 

Стойност на Индекс за прозрачност при финансирането 
на предизборната кампания за 42-ро Народно събрание – 2013

Първият компонент на Индекса се основава на обществените възприятия за прозрачност при 
финансирането на предизборната кампания. Измерената стойност на този компонент по отно-
шение на предизборната кампания за парламентарните избори на 12 май 2013 година очертава 
ясно изразена негативна тенденция. Съществена част от участвалите в социологическото из-
следване в края на предизборната кампания (48,8 %) са посочили, че не могат да преценят в каква 
степен финансовите източници на кампанията са били публично достояние. Налице е трайна 
тенденция на влошаване на стойността на този компонент от Индекса, която съответства на 
задълбочаването на кризата на легитимност на партийната политическа система у нас.

Измерената стойност на този първи компонент на Индекса, който отразява общественото 
възприятие за прозрачност на финансирането на кампанията за парламентарните избори, прове-
дени на 12 май 2013 година за 42-то Народно събрание е 1,06.

Вторият компонент на Индекса отразява равнището на отчетност или степента, в коя-
то явилите се партии, коалиции и инициативни комитети са спазили закона и са предоставили 
в установения срок необходимите отчетни документи за финансирането на предизборната си 
кампания. Стойността на този компонент се образува от пропорцията между онези политически 
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субекти, които в изпълнение на закона са представили своя финансов отчет и онези, които не са 
спазили изискванията на закона. В този смисъл, доколкото този компонент отразява обективен 
показател, неговата стойност не се определя от субективно възприятие или резултати от про-
учване на общественото мнение.

Сравнението със стойността на този компонент на Индекса от предишни кампании, наблю-
давани от Асоциация „Прозрачност без граници“, показва също негативна тенденция. Измерената 
стойност на този компонент, според официално разпространените данни от Сметната палата 
на Република България за парламентарните избори, проведени на 12 май 2013 година, е 8,92. 

Третият компонент на Индекса, който отразява най-общо равнището на публичност относ-
но финансирането на предизборната кампания. Чрез този компонент се определя степента на 
публичност, реализирана като практическо предоставяне на достъп до първичните счетоводни 
документи на предизборната кампания, предоставен от страна на политическите партии, ко-
алиции и инициативни комитети на Асоциация „Прозрачност без граници“, в съответствие с 
Договора за свободни, честни и демократични избори, подписан между политически субекти и 
организации от неправителствения сектор. 

Стойността на този компонент се формира на базата на пропорцията между декларирали-
те готовност да предоставят достъп на граждански експерти политически партии, коалиции и 
инициативни комитети, от една страна, и онези политически субекти, участващи в изборите, 
които на практика са спазили поетия ангажимент при спазване на всички изисквания за конфи-
денциалност и откритост. Стойността на този компонент също бележи негативна тенденция 
в сравнение с предходни предизборни кампании – за тази предизборна кампания той е – 2,27.

Получените резултати от пред-електоралното и пост-електоралното изследвания, както и 
показателите, формирани по обективни критерии, определят общата стойност на Индекса за 
прозрачност при финансирането на предизборната кампания за 42-то Народно събрание – 2013 
година, която възлиза на 4,08.

Индекс за прозрачност 
при финансиране на предизборните кампании: тенденции

Стойността на Индекса бележи спад спрямо постигнатите равнища на прозрачност при 
изборите през 2011 година. Независимо от законодателните промени и полаганите спорадични 
усилия за повишаване на прозрачността, отчетността и публичността при финансирането на 
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предизборните кампании у нас, Индексът показва, че партийната политическа система у нас 
продължава да се намира в криза на легитимност по отношение на прозрачността на финансира-
нето си. Политическата корупция в изборния процес продължава да бъде един от най-сериозните 
проблеми, пред които се изправя демократичното развитие на България.

Въз основа на сравнителните данни в периода 2005 – 2013 година, остава валидна оценката, 
че нивата на прозрачност и отчетност на кандидат-президентските кампании са по-високи в 
сравнение с тези в предизборните кампании на кандидатите за народни представители и на кан-
дидатите за местни органи на властта.  

Индексът на Асоциация „Прозрачност без граници“ отбелязва напредък по отношение на спаз-
ването на правилата и минималните задължителни стандарти при осигуряването на отчетност 
на политическите субекти в условията на предизборни кампании. Едновременно с това се кон-
статира и известно нарастване на стойностите, показващи по-голяма степен на публичност и 
готовност за предоставяне на достъп на независими граждански наблюдатели върху финансира-
нето на предизборните кампании.

В резултат от продължилата няколко години дискусия относно принципите за определяне на 
размера на държавното финансиране за дейността на политическите партии, държавната субси-
дия беше въведена като инструмент за установяване на публичен контрол върху финансирането 
на политическата дейност. Преди извършването на тази промяна в обществената дискусия по 
темата бе силно застъпен въпросът дали е възможно Сметната палата да проверява финанси-
рането на политическите партии и да изисква отчети, след като финансирането се формира в 
по-голямата си част или изцяло от частни източници. След въвеждането на промени в Закона за 
политическите партии, макар и постепенно, започна да нараства делът на партиите, спазващи 
формалните изисквания за финансова отчетност пред Сметната палата – както по отношение 
на постоянната политическа дейност, така и по отношение на предизборните кампании. 

В противовес на тази тенденция, изминалите десет години отбелязват подчертано нега-
тивна тенденция, свързана с константно ниската степен на обществените оценки относно 
прозрачността при финансирането на предизборните кампании. На фона на тези положителни 
промени относно изискванията за отчетност остава все така ниско общественото доверие в 
готовността на политическите партии и техните кандидати да спазват закона и да полагат 
системни усилия за гарантиране на прозрачността при финансирането на предизборните кам-
пании. Наблюденията показват, че тук не става въпрос само за трайни негативни стереоти-
пи, 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 яс-
нота 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.
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Независимо от наличието на съществено развитие в посока по-висока степен на отчет-
ност, наблюденията и върху предизборната кампания през 2013 година показват, че постигнато-
то равнище на отчетност все още не кореспондира със степента на готовност за предоста-
вяне на независим граждански достъп до финансирането на предизборната кампания – само пет 
от двадесет и двете партии, подписали договора, са предприели реални действия за осигуряване 
на достъп до информация относно финансиране на предизборните се кампании. В резултат от 
това равнището на Индекса за прозрачност на финансирането на парламентарни избори – 2013 
остава ниско.

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 избира-
тели, 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 пре-
дизборната 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 дей-
ност.

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

12 май 2013 година
избори за народни представители

в 42-то Народно събрание

III.         Резултати от наблюдението
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Основни констатации от наблюдението

Наблюдението бе извършено по методология, разработена от Асоциация „Прозрачност без 
граници“ през 2009 година, в която основен обект на внимание е спазването на утвър-
дените демократични стандарти за протичане на изборния процес и гарантирането на 

възможност за свободен и демократичен избор на гражданите. В съответствие с този подход, 
наблюдателите на организацията следяха за нарушения, категоризирани в 4 основни групи: орга-
низационни нарушения, нарушения на правилата за агитация, купуване на гласове и контролиран 
вот.

Официално регистрираните наблюдателите на организацията извършиха мониторинг на 
работата на Централната избирателна комисия, на 31 районни избирателни комисии и на 290 
рискови секционни избирателни комисии, разположени на територията на всички избирателни 
райони в страната.18

Достъп на наблюдателите до работата на комисиите

Като цяло, наблюдателите на организацията имаха възможност да извършват безпрепят-
ствено наблюдение на изборния процес в секционните и районните избирателни комисии. В пър-
вата част на изборния ден някои наблюдатели бяха възпрепятствани да извършат наблюдение 
на работата на районни избирателни комисии. Такива са случаите с РИК в Благоевград, Стара 
Загора, 23 МИР София, Габрово и Сливен. Във втората част на изборния ден определени затруд-
нения с достъпа до информация бяха констатирани в 25 РИК в София и в РИК Велико Търново, 
където о наблюдателите не са имали достъп до работата на комисията в значителен период от 
време – от 13 ч. до 17 ч.

Секционни избирателни комисии от различни райони на страната прилагаха противоречива 
практика при регистрирането на застъпници, представители на политически партии и наблюда-
тели. Нерядко застъпници бяха вписвани в изборните книжа като наблюдатели на партии, каква-
то категория не съществува в изборния закон. 

В много случаи секционни избирателни комисии (Сливен, Бургас, Габрово, Белово, Благоевград, 
Шумен) изискваха наблюдателите да оставят своите удостоверения в определена секция или 
вписваха номера на конкретната секция върху документа (бел.: тези изисквания се отнасят за 
застъпниците, но не и за наблюдателите, които имат различни функции в изборния процес и по 
отношение на които съществуват други изисквания за регистриране). 

Очевидно тази противоречива практика се дължеше на недостатъчно добро познаване на 
новите разпоредби в Изборния кодекс, определящи различен статут на наблюдателите и застъп-
ниците, и съответно – различни изисквания за представяне на официалните документи, удосто-
веряващи статута им. Другата причина бяха по-общите указания за регистриране на наблюда-
телите, дадени в методическите указания за работата на СИК.19

В тази връзка Асоциация „Прозрачност без граници“ се обърна с официално искане до ЦИК да 
издаде ясни инструкции за достъпа на наблюдатели до работата на РИК и СИК, за да не бъде 
ограничавана възможността за гражданско наблюдение в изборния ден. Във втората част на 
деня достъпът на наблюдатели до работата на РИК бе осигурен, с изключение на Благоевград, 
където до края на деня не бе осигурена тази възможност. 

При преброяване на резултатите от изборния процес бе осигурен достъп на наблюдателите, 
като съответно те имаха възможност да получат копия от протоколите с изборните резулта-
ти. Изключение правят два случая от Пловдив, където наблюдателите не са получили протоколи. 

18 Наблюдението бе извършено от 31 монитиращи екипа, извършили наблюдение на предизборната кампания и в 
изборния ден на територията на всички избирателни райони в страната. То бе осъществено със съдействието на 
широка коалиция, включваща 23 неправителствени организации, работещи на национално, местно и регионално ниво.
19 Стр. 11 от Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за 
секционните избирателни комисии (приети с Решение № 2435-НС от 17 април 2013 г. и допълнени с Решение № 2460-
НС от 21 април 2013 г. на ЦИК).
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Типология на нарушенията

Общият брой на регистрираните нередности и нарушения  в изборния ден е 1167. Данните 
са получени въз основа на пряко наблюдение на избирателните секции и районните избирателни 
комисии. В съответствие с методологията за наблюдение нарушенията са класифицирани в че-
тири основни типа: 

. организационни нарушения;

. незаконна реклама и агитация;

. купуване на гласове и 

. други форми на контролиран вот. 
Обобщението на статистическите данни показва, че най-значителен е делът на органи-

зационните нарушения, които съставляват 58,9% от всички нередности. Втората група от 
най-често констатирани нарушения е свързана с незаконна реклама и агитация, която не съот-
ветства на законовите изисквания – тя обхваща около една четвърт от всички нередности в из-
борния процес – 19,37%. Остава висок делът на различните форми на контролиран вот (18,68%), 
който е индикатор за опити за оказване на нерегламентирано въздействие върху волята на из-
бирателите или за купуване на техните гласове. Четвъртата група от нарушения се отнася до 
случаите на директно купуване на гласове – нейният дял е 3,1%. 

Динамиката на нарушенията в изборния ден на 12 май 2013 година показва следните тенден-
ции: в началните часове на изборния ден водещо място заемат организационните въпроси (за-
бавяне на работата на комисиите, попълване на състава на комисиите, недопускане на външни 
наблюдатели), като в следващите часове от изборния ден се увеличават сигналите за незаконна 
агитация (устна агитация близо до изборните помещения, посещения по домовете, разпростра-
нение на агитационни материали, включително и поставянето им на моторни превозни сред-
ства) и с напредването на изборния ден –  контролиран вот. 

Организационни нарушения

Наблюдението на дейността на избирателните комисии показва, че все още остава про-
блем недостатъчната организационна подготовка и обучение на членовете на секционните 
избирателни комисии. Докато Централната избирателна комисия положи усилия да отговори 
по-адекватно на препоръките за повече прозрачност и по-ефективна комуникация с наблюда-
телските организации (в сравнение с 2011 г.), то критичен остана въпросът с навременната и 
ефективна организация на обучението на районните и секционните избирателни комисии. 

Членове на РИК и СИК не бяха запознати в детайли със законовите разпоредби и не спазва-
ха стриктно процедурите за боравене с изборните книжа и изискванията за регистриране на 
различните категории лица, наблюдаващи изборния процес (наблюдатели на неправителствени 
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организации, застъпници, представители на партии и коалиции). 
В процеса на осъщественото наблюдение са констатирани следните основни изразни форми 

на организационни нарушения: 
. Неспазване на указанията за боравене с бюлетините – предварително отделяне на бю-

летините и поставяне на печат върху тях
В тази връзка, най-често констатиран дефицит в работата на секционните комисии бе неиз-

пълнението на указанията за боравене с бюлетини – често срещана практика бе предварително-
то отделяне и подпечатване на бюлетините. По всеобща оценка, тези действия са мотивирани 
преди всичко от стремежа за по-бърза оперативна работа на комисиите, но на практика не 
представляват стриктно следване на методическите указания на ЦИК за боравене с изборните 
книжа. Предвид скандала с намерените бюлетини с неустановен произход и предназначение, поя-
вил се в медийното пространство в деня за размисъл, тази процедура следваше да бъде стрикт-
но спазвана, за да не възникват основания за допълнителни въпроси и противоречиви оценки по 
темата. 

. Неспазване на изискванията за регистриране и обозначаване на застъпници, политиче-
ски представители и наблюдатели

Вторият дефицит в работата на СИК е свързан със спазване на законовите изисквания за 
регистриране на застъпници, представители на политически партии и наблюдатели. В тази ка-
тегория попадат присъствие на по-голям брой застъпници от разрешения и липсата на обозна-
чителни знаци на различните категории лица, които имат право да присъстват в изборното 
помещение.

 През целия ден бяха получавани сигнали за нерегламентирано присъствие на по-голям от 
разрешения от закона брой представители на различни формации. На практика се оказа реален 
проблемът, за който Асоциация „Прозрачност без граници“ алармираше по време на предизборна-
та кампания – не бе възможен ефективен контрол за спазване на изискването по един застъпник 
и един представител от политическа партия да присъства в изборното помещение (Кърджали, 
Пловдив, Смолян, Дупница, Благоевград, Монтана, Сливен, София и др.). В секция в кв. „Овча купел“, 
25 МИР – София е констатирано присъствие на лица без обозначителни знаци за техния статут, 
които се намесват в работата на секционната избирателна комисия. 

Регистрирани са и случаи кметски наместник да присъства в избирателната секция, без да 
има регистрация (Вълчи дол, Варненско). Този тип проблеми могат да бъдат окачествени като 
организационни, но техните характеристики създават основателни съмнения за упражнява-
не на незаконен контрол върху изборния процес и за контролиран вот.

В секцията „Достъп на наблюдателите до работата на комисиите“ от настоящия доклад, 
вече бе детайлно описан проблемът с прилагането на различни критерии за регистриране на 
наблюдатели и застъпници. Констатирани бяха практики, при които застъпници бяха вписвани 
в изборните книжа като наблюдатели на партии (тази категория не съществува в Изборния 
кодекс) или удостоверенията на наблюдателите бяха задържани (изискване, валидно само по от-
ношение на застъпниците). 

Във връзка с регистрирането на наблюдатели и застъпници следва да се отбележи, че сред 
най-често констатираните нередности беше липсата на обозначителни знаци за тези катего-
рии лица. Принос за това имаше и специфичното тълкувание на закона от ЦИК, според което 
липсата на обозначителни знаци не е основание за отстраняване от изборното помещение, 
поради факта, че не е изрично регламентирано в закона. За разлика от това положение, носе-
нето на обозначителни знаци, които не са по установения образец, бе прието като основание за 
отстраняване от изборното помещение, тъй като е изрично регламентирано в чл. 101а, ал.7, чл. 
101б, ал. 8, както и в Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за секционните изби-
рателни комисии.

. Технически проблеми с копирната техника
В края на изборния ден в някои избирателни райони са констатирани проблеми с копирната 

техника. Те са свързани преди всичко със свършване на тонерите в ксероксите или забавяне на 
процеса поради бавна работа на копирните машини. Проблеми с недостига на тонер в касетите 
са констатирани в области Благоевград (информация за около 40 секции), Пловдив (секциите в кв. 
Столипиново), Перник (три секции), Хасково (няколко секции), Видин (няколко секции), Враца, Русе.
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. Други единични случаи на организационни нарушения
Констатирани са единични случаи на подмяна на химикала за попълване на бюлетините с друг 

химикал с червен цвят (Монтана), непопълване на задължителните лични данни в избирателните 
списъци (Пазарджик), изнасяне на печат на комисия (Перник), непоставяне на втори печат върху 
бюлетините (Дупница). 

Получени са два сигнала за действия на членове на комисии, които се изразяват в подписване 
на бюлетините, преди да бъдат пуснати в урните (Добрич и Пазарджик). 

В 10-ти избирателен район (област Кюстендил – гр. Дупница) са получени сигнали за дублира-
ни членове на СИК, които са излъчени от една политическа партия, и които не са отстранени от 
РИК през целия изборен ден. В Стара Загора е констатирано наличието на грешно слепени кочани 
с бюлетини за два избирателни района в един общ кочан – за МИР Стара Загора и МИР Враца. 

Присъствието на наблюдатели при преброяването на изборните резултати е довело до пов-
торно преброяване на бюлетини в секционна избирателна комисия в гр. Дупница – след грешно 
преброяване на бюлетини, и по настояване на наблюдателя да бъде извършено повторно броене 
на бюлетините, са отчетени 6 гласа за партия, за която при първото броене са отчетени 0 броя 
бюлетини.

На тях следва да се обърне сериозно внимание защото са пряко относими към действи-
телността на гласуването и крайния изборен резултат. 

. Организационни нарушения, свързани с достъпа на лицата с увреждания
Наблюдателите на Асоциация „Прозрачност без граници“ установиха и немалък брой организа-

ционни нередности, свързани с пълноценното осъществяване на избирателните права на гражда-
ни с увреждания. В тази връзка най-честите сигнали са за недостъпност на секции, обявени като 
достъпни за хора с увреждания на зрението или на опорно-двигателния апарат. Наблюдателите 
отбелязват, че изискването секцията за хора с увреждания да се намира на първия етаж в пове-
чето случаи е формално спазено, но често липсва рампа за осигуряване на достъп до сградата 
или тя е конструирана така, че е реално неизползваема или опасна. Затруднен достъп на хора 
с увреждания до секциите за гласуване е регистриран в секции в избирателни райони с център 
Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Добрич, Кюстендил, Перник, Силистра, София, Сливен, Стара 
Загора и Шумен.

Наблюдателите на организацията констатираха и редица нарушения, свързани с осъществя-
ване на правото избиратели да гласуват с придружител – често наблюдавана практика на тези 
избори бе допускането на придружител, без гласоподавателят да е представил съответния доку-
мент от експертна лекарска комисия и същевременно това да е коректно отразено в изборните 
книжа. Значителният брой на този вид нарушения, дори и да се дължи на пропуски при обученията 
на членовете на секционните избирателни комисии, открива „врата“ за заобикаляне на правилата 
и дава определени основания да се интерпретира като  показател за контролиран вот или като 
злоупотреба с доверието на възрастни и хора с увреждания. Нарушения, свързани с допускане 
на придружител на гласоподавател без представяне на решение на ТЕЛК бяха регистрирани в 
Бургас, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, София и Шумен. 

При оценката на характера на организационните нарушения следва да бъде отбелязано, че в 
тази категория има две големи групи:

1. Организационни нарушения с технически характер, които не могат да повлияят върху 
изборните резултати

2. Организационни нарушения, които могат да повлияят върху изборните резултати, 
като част от тях могат да са индикатор за преднамерено въздействие.

Резултатите от  наблюдението показват, че до 1/6 от организационните нарушения 
могат да се  квалифицират като индикации за преднамерени опити за въздействие върху 
изборния процес (неотчитане на бюлетини за политически партии, които нямат предста-
вители в секционните комисии чрез унищожаване, надраскване или непреброяване; вписване 
на личните данни на избиратели в избирателния списък, без избирателите да присъстват в 
изборното помещение; изнасяне на бюлетини, печат или избирателен списък от избирател-
ната секция; невписване на данните на придружители в изборните книжа; несанкциониране 
на застъпници, които се опитват за изземват функциите на комисията и т.н.).  
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Контролиран вот 

Контролираният вот е специфична категория, която обхваща редица показатели за наруше-
ния и/или престъпления срещу избирателните права на гражданите. Тя може да бъде индикатор за 
подготвено или осъществено купуване на гласове, но наред с това служи като косвен показател 
за упражняван натиск върху гласоподавателите да гласуват (без заплащане) в съответствие с 
волята на други лица. 

Сигналите за контролиран вот, получени в рамките на изборния ден, открояват три основни 
групи лица, осъществяващи контрол: (1) представители на работодатели, които упражняват на-
тиск върху икономически зависими от тях лица с цел да упражнят правото си на глас в подкрепа 
на предпочитан от работодателя кандидат; (2) местни политически лидери или представители 
на местната власт, които разполагат с властови ресурси и влияние на местно ниво; (3) нефор-
мални лидери на общности, които живеят с ограничени икономически ресурси и са социално уяз-
вими.

В рамките на изборния ден са наблюдавани практики за контрол върху избирателите, които 
са осъществявани и на предходните избори: присъствие на застъпници или на лица, които съ-
провождат групи от избиратели до избирателните секции; организиран превоз с автомобили на 
групи избиратели; заплахи от работодатели с уволнение или с други икономически санкции; при-
съствие на ръководители пред секциите в качеството им на застъпници на кандидат. 

През 2013 година прави впечатление присъствието на представители на местната власт 
– кметове на малки населени места, кметски наместници, които упражняват натиск върху изби-
ратели да гласуват, но също така и възпрепятстват избирателите да упражнят правото си на 
глас (сигнали за това са получени от 4 населени места в област Сливен).

Най-често сигнали за контролиран вот в рамките на изборния ден бяха получавани от Сливен, 
Кюстендил, Шумен, Кърджали, Благоевград, Добрич и Монтана.

Сред най-често наблюдаваните опити за въздействие върху избирателите и контролиран 
вот следва да се откроят следните:
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. организиран превоз на гласоподаватели до избирателните секции (Бургас, Царево, Варна, 
Кърджали, Кюстендил, Добрич, Пазарджик, Пловдив, Плевен, Монтана, Плиска, Шуменско, Славяни, 
Самоков, Ловеч); 

. автомобили с чужда регистрация с лица, които наблюдават как протича избирателния про-
цес (Плевен, Долна Митрополия);

. присъствие на представители на местна власт, които възпрепятстват избирателите да 
гласуват (с. Съдиево поле, с. Сърменово, с. Баня, с. Коньово, обл. Сливен);

. представители на местна власт контролират със списък и наблюдават как гласуват изби-
рателите (Шумен);

. постоянно присъствие на лица пред секциите, които наблюдават поведението на избира-
телите (Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Кюстендил, Добрич, Пазарджик, Плевен, 
Пловдив, Силистра, Стара Загора, Шумен, Монтана, Сливен);

. представители на местната власт провеждат инструктаж за коя партия следва да гласу-
ват избирателите (Кърджали);

. лица с неизвестен статут инструктират за коя партия следва да гласуват избирателите 
(с. Падина, Кърджали; Кюстендил);

. застъпници придружават гласоподаватели до СИК и провеждат инструктаж в близост до 
избирателните секции (Кюстендил, Сливен);

. масирано присъствие застъпници на една политическа сила с обозначителни знаци 
(Благоевград);

. лични данни на гласоподавател се диктуват по телефона, за да бъдат вписани в избирател-
ните списъци като гласували (Сливен);

. събиране на лични карти (Кюстендил) и опит да бъде гласувано с чужди лични карти (с. 
Русалско, Кърджали);

. представители на партии посещават домовете на избиратели (кв. Изток-Кюстендил);

. разкриване тайната на вота чрез показване на бюлетина с отбелязан вот (Сливен, Добрич, 
София, Велико Търново);

. допускане на избиратели с придружители, без да се представят удостоверения за уврежда-
не на придружаваните лица (с. Драганово, Бургас);

. гласуване на възрастни хора с придружител без документи за ТЕЛК и без отразяване в из-
борните книжа (с. Драганово, Бургас);

. агитация от представители на местната власт в полза на политическа партия (с. Памукчи, 
Шуменско; с. Росалско, Кърджали);

. СИК не са отстранили поставени образци на бюлетини с отметки за партията, за която 
следва да се гласува (Благоевград, Ямбол);

. необясним брой ефективно упражнили правото си на глас избиратели в рамките на кратко 
време (Плевенско);

. заснемане на бюлетина (Самоков);

. опит за подмяна на бюлетина от гласоподавател (Добрич).
Промените в Изборния кодекс позволиха през 2013 година да бъде осъществявано и гласуване 

с подвижни урни чрез създаването на т.нар. подвижни избирателни секции. Още в рамките на 
предизборната кампания Асоциация „Прозрачност без граници“, както и Центърът за независим 
живот, сигнализираха за това, че практиката за гласуване по домовете с подвижни избирателни 
урни не дава достатъчно гаранции срещу злоупотребата с избирателни права и оказването на 
незаконосъобразно въздействие върху избирателите, които гласуват по домовете. 
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Купуване на гласове 
Третата група от констатирани нарушения е свързана с купуването на избирателни гласове. 

Относителният дял на този сериозен изборен проблем е сравнително по-малък сред всички ос-
танали нарушения на изборния процес – 3,1%. В същото време в предизборната кампания бе кон-
статирано 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 конте-
кста на разрушителния потенциал на явлението и способността му да компрометира изборния 
процес като цяло, както и поради факта, че злоупотребата с избирателните права на граждани-
те е регламентирана и в разпоредбите на раздел трети от Наказателния кодекс „Престъпления 
против политическите права на гражданите“.

В тази връзка следва да се направят две важни уточнения. На първо място, в настоящия 
доклад е публикувана само информация за практики за купуване на гласове, които са пряко кон-
статирани от наблюдателите в изборния ден. Въпреки относително ниския процент на тези 
констатирани практики, общото впечатление на наблюдателите е, че проблемът с купуването 
на гласове не е преодолян, а е по-трудно да бъде констатиран при непосредствено наблюдение 
в изборния ден. Фокусирането на общественото внимание върху темата, поредицата от журна-
листически разкрития и действия на правоохранителните институции по разследване на сигнали 
за купуване и продаване на гласове.  

На второ място, местните наблюдатели отбелязват, че се използват по-рафинирани прак-
тики за организиране на купуване и продаване на гласове, като методите за осъществяване на 
подготовката на това престъпление и за неговото установяване стават все по-сложни и се 
подготвят/осъществяват в по-продължителен период от време, а не само в рамките на дните 
непосредствено преди изборния ден.

През 2013 година практики, свързани с купуване на гласове, информация за купуване на гласове 
бе получавана с по-голям интензитет от районите на Сливен, Плевен, Кюстендил, Благоевград, 
Монтана и Бургас. 
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Няколко са основните форми, наблюдавани по време на отминалите парламентарни избори: 
. предлагане на пари, раздаване на пари (Бургас, Сандански, Кюстендил, гр. Луковит (обл. 

Ловеч), гр. Славяново, Плевенско, Пловдив, Стара Загора, Шумен, гр. Левски,  Габрово, Ямбол);
. раздаване на хранителни продукти (гр. Плевен);
. обещание за изплащане на дълго забавени заплати при гласуване за „правилната“ партия 

(пряко наблюдавана от наблюдател на организацията в Пловдив);
Новата и най-нетрадиционна форма за купуване на гласове през 2013 година е регистрирана в 

Свищов – раздавани флаери с покана на дискотека след „правилен“ вот от страна на студентите.

Незаконна агитация в изборния ден 

В рамките на целия изборен ден наблюдателите констатираха множество от нарушения на 
правилата за агитация в изборния ден. Съгласно Изборния кодекс всякакви форми на устна агита-
ция и разпространение на агитационни материали са забранени. Както бе отбелязано, през 2013 
година делът на тези нарушения е 19,37% от общия брой, като най-често срещаните форми са:

. наличие на агитационни материали в близост до избирателните секции (практика, конста-
тирана във всички избирателни райони);

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

. използване на автомобили с плакати на партии, които обикалят между изборните секции 
или са паркирани в близост до секциите;

. директно обаждане по личните телефони на гласоподаватели (Ловеч);

. агитация от представители на местната власт в полза на политическа партия (с. Памукчи, 
Шуменско; с. Росалско, Кърджали);

. директна реклама с тениски на конкретни партии (с. Радовене, Враца);

. посещения на кандидати в избирателните секции.
През 2013 година наблюдателите в Русе станаха свидетели на нови атрактивни форми на 

агитация – раздаване на специални скреч карти с указания за партия, за която следва да гласу-
ват избирателите.
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Тенденции в изборния процес: сравнителни данни от  наблюдението 
на Асоциация „Прозрачност без граници“ в периода 2009 – 2013 г.

През 2013 година общият брой на регистрираните нередности и нарушения  в изборния ден е 
1167. Както бе отбелязано, организационните нарушения съставляват 58,9%, незаконната 
реклама и агитация – 19,37%, контролираният вот – 18,68%, и купуването на гласове –3,1% 

от всички констатирани изборни нарушения. 
Данните са получени въз основа на пряко наблюдение на избирателните секции и районните 

избирателни комисии. Обхватът на извършеното пряко (включено наблюдение) е следният: на-
блюдавани са 290 рискови секции и 31 районни избирателни комисии от територията на всички 
избирателни райони в страната. 

Водещи проблеми в изборния процес

Докато на изборите през 2009 година20 водещи проблеми, установени при прякото наблюдение 
в изборния ден, бяха изборният туризъм и купуването на гласове (непосредствено констатирани 
от наблюдателите), през 2011 година21 това бяха неточните избирателни/забранителни списъ-
ци, неправилно попълнените бюлетини и организационният хаос в работата на секционните и 
районните избирателни комисии. През 2013 година доминираха разнородни практики, свързани с 

20 По данни от мониторинговия доклад на изборите от 2009 г. своеобразен връх сред нарушенията имаха т. нар. 
„изборен 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. 
21 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. 



72

неспазване на правила за боравене с бюлетини и за регистриране на наблюдатели и застъпници 
в избирателните секции, както и несанкционираното разрастване на практики за контролиран 
вот.

Динамика в броя и характера на нарушенията 

Наблюдението на парламентарните избори, проведени на 12 май 2013 година, потвърди тен-
денцията, констатирана през 2009 г. и 2011 г. – запазва се доминиращият дял на организацион-
ните нарушения (повече от половината от всички регистрирани нарушения); прави впечатление, 
че нараства броят на случаите на контролиран вот (от 174 през 2011 г. на 218 през 2013 г.) и 
появата на нови субекти за контрол върху избирателите. 

ТИПОЛОГИЯ НА НАРУШЕНИЯТА
(сравнителни данни от наблюдението на изборите, проведени през 2009 г., 2011 г. и 2013 г.)

2009 2011 2013

Организационни нарушения 51,81 % 50,75 % 58,9 %

Незаконна реклама и агитация 20,47 % 25,86 % 19,37 %

Купуване на гласове 11,51 % 4,63 % 3,1 %

Контролиран вот 16,2 % 18,75 % 18,68 %

Както бе отбелязано, през 2013 година общият брой на регистрираните нарушения в СИК 
и на сигналите в РИК е 1167. За сравнение, през 2011 година общият брой на констатираните 
нарушения е 928 при наблюдение, а през 2009 година е 348. Повишеният брой на нарушенията, 
констатирани във връзка с парламентарните избори, се дължи преди всичко на факта, че това 
са най-важните избори в България, които определят състава на парламента и приоритетите в 
управлението на страната в следващия четиригодишен период. Това на свой ред създава допъл-
нителен потенциал за мобилизиране на множество интереси и линии за въздействие върху резул-
татите от изборния процес. 

На следващо място, принос в повишаването през 2013 година имат редица установени орга-
низационни нередности, чийто характер няма потенциал за компрометира честността и де-
мократичността на изборния процес. Това са преди всичко пропуските на секционните комисии 
при регистрирането на застъпници и наблюдатели. Както бе отбелязано, поради недостатъчно 
детайлни указания, специфично тълкуване на закона и недостатъчно задълбочено обучение на 
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секционните комисии, имаше често срещани пропуски в тяхната работа, изразяващи се в: не-
отразяване на необходими данни в изборните книжа за застъпници, наблюдатели, придружители; 
изискване на документи за удостоверяване на статута на наблюдаващите лица, които не би 
следвало да бъдат предоставяни; неспазване на методическите указания за боравене с бюлети-
ните (предварително отделяне на бюлетините от кочана и предварително поставяне на втори 
печат). В тази категория следва да бъдат включени и очакваните проблеми с копирната техника. 

На друга част от организационните нарушения, обаче, следва да бъде обърнато специално 
внимание поради две основни причини: 

1) отнасят се за повтарящи се дефицити в работата на избирателните комисии, които не 
са отстранени (например, диктуване личните данни на глас; пропуски при поставянето на втори 
печат върху бюлетините; невписване на личните данни на избиратели, гласували в избирателния 
списък; допускане на лица без обозначителни знаци или на повече застъпници в изборното поме-
щение; допускане на грешки при съставянето на протокола с изборните резултати), 

2) те могат да бъдат разглеждани като опити за манипулиране на изборните резултати и 
оказване на контрол върху избирателите (например, неотчитане на бюлетини за политически 
партии, които нямат представители в секционните комисии чрез унищожаване, надраскване или 
непреброяване; вписване на личните данни на избиратели в избирателния списък, без избиратели-
те да присъстват в изборното помещение; изнасяне на бюлетини, печат или избирателен списък 
от избирателната секция; невписване на данните на придружители в изборните книжа; несанк-
циониране на застъпници, които се опитват за изземват функциите на комисията).  

Другите две категории проблеми, на които следва да се обърне особено остро внимание, 
са разнообразните изразни форми на контролиран вот и купуването на гласове. Асоциация 
„Прозрачност без граници“ въведе понятието „контролиран вот“ в анализа на изборния процес 
през 2009 година, за да отрази редица практики, които по същество представляват престъ-
пления срещу избирателните права на гражданите, но поради особеностите на този род прес-
тъпления не могат да бъдат пряко констатирани от наблюдателите или за тях не са налице 
категорични доказателства. Категорията контролиран вот е косвен индикатор за подготвено 
или осъществено купуване на гласове, което не пряко регистрирано, но наред с това служи като 
индиректен показател за упражняван натиск върху гласоподавателите да гласуват (без заплаща-
не) в съответствие с волята на други лица.

През периода 2009 – 2013 г. тези практики придобиха устойчивост, като същевременно се 
разшири кръгът от лица, които участват в тяхното осъществяване: (1) представители на ра-
ботодатели, които упражняват натиск върху икономически зависими от тях лица; (2) местни 
политически лидери или представители на местната власт, които разполагат с властови ре-
сурси и влияние на местно ниво; (3) неформални лидери на общности, които живеят с ограничени 
икономически ресурси и са социално уязвими.   

И през 2013 година се запазиха основните изразни форми на контрол върху избирателите, 
които са осъществявани и на предходните избори: присъствие на застъпници или на лица, които 
съпровождат групи от избиратели до избирателните секции; организиран превоз с автомобили 
на групи избиратели; заплахи от работодатели с уволнение или с други икономически санкции; 
присъствие на ръководители пред секциите в качеството им на застъпници или присъствие на 
представители на местната власт. 

При оценката на динамиката на контролирания вот следва да бъде отбелязано:
1) увеличава се броят на констатираните практики, свързани с контролиран вот – докато 

през 2011 г. техният общ брой е 174, то през 2013 година те са 218;
2) налице е нова практика в тази категория – възпрепятстване на избиратели да упражнят 

правото си на глас, като извършителите са кметове на малки населени места и кметски наме-
стници, които разполагат с възможности за упражняване на влияние в съответното населено 
място;

3) въпреки увеличаващия се брой свидетелства за оказване на неправомерно влияние върху из-
биратели, констатирани от журналисти, наблюдатели и представители на политически партии, 
тази категория престъпления остава неефективно пресичана и санкционирана от правоохрани-
телните органи;
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4) запазва се тенденцията за обратна зависимост между контролирания вот и купуването на 
гласове – пряко констатираните опити за купуване на гласове намаляват за сметка на увеличе-
нието на случаите на контролиран вот.

Последната тенденция бе отбелязана от Асоциация „Прозрачност без граници“ още през 2011 
година и стана обект на допълнително внимание при наблюдението на току що проведените 
избори. Тук преди всичко следва да се отбележи, че схемите за купуване и продаване на гласове 
стават все по-сложни и по-прикрити, а методите за осъществяване на подготовката на това 
престъпление и за неговото установяване стават все по-прецизно променяни, като се отчита 
„негативният опит“  (например, вече разкрити и санкционирани от правоохранителните органи 
практики).

Фокусирането на общественото внимание върху купуването на гласове провокира Асоциация 
„Прозрачност без граници“ да приложи един допълнителен контролен метод за проверка на резул-
татите от прякото наблюдение. Непосредствено преди изборния ден беше проведено национално 
представително социологическо изследване22, в което един от въпросите бе насочен именно към 
установяване на пряк личен опит на гражданите, свързан с купуване на гласове. Резултатите 
от изследването показват съответствие между дела на „купения вот“, констатиран от наблю-
дателите (3,1%) и дела на гражданите, които заявяват, че те лично са получили предложение да 
гласуват срещу заплащане или получаване на друга материална облага. 2,9% от пълнолетните 
граждани, участвали в това национално представително проучване, потвърждават, а 0,5% от тях 
не желаят да дадат отговор на директно зададения въпрос. 

Сигнали от граждани на безплатната телефонна линия

В рамките на изборния ден на безплатната телефонна линия за сигнали бяха получени следни-
те сигнали от граждани: 

. организирана смяна на лични карти на ромско население в с. Каменар (Варна) и подготовка 
на купуване на гласове;

. масови сигнали от граждани и за неправилно боравене на членовете на СИК с бюлетините 
– непоставяне на втори печат, предварително подпечатани бюлетини (София);

. некоректно отношение към гласоподаватели от служители в постоянните представител-
ства зад граница (Хелзинки, Финландия); 

22 вижте резултатите от изследването в приложението към настоящия доклад.
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. масов контролиран вот (Котел и с. Телерик, Добрич); 

. продължаваща нерегламентирана реклама в интернет пространството, необучени членове 
на СИК (Перник);

. трудно достъпна среда и липса на информация за хората с увреждания в район Подуяне 
(София).

Реакция на подадените сигнали за нарушения, 
които са от компетентност на МВР и ПРБ

Съществен елемент от дейността на Асоциация „Прозрачност без граници“ по наблюде-
нието на изборния процес е изграждането на ефективни механизми за взаимодействие с 
държавните структури, които имат правомощия да предприемат действия по сигнали за 

нарушения на изборния процес, в които се съдържат данни за извършени престъпления, свързани 
с избирателните права на гражданите – МВР и ПРБ. Изпълнението на тази правомощия, макар и 
без да са пряко свързани с  изборния процес, имат съществено значение като гаранция за законо-
съобразното му протичане.

Както и през 2009 година при произвеждането на парламентарните избори и през 2011 година 
при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и местни из-
бори, и във връзка с изборите за народни представители през 2013 г. Асоциация „Прозрачност без 
граници“ подписа Споразумение за сътрудничество с МВР. В него се детайлизираха механизмите 
за комуникация в случаите, когато на откритата телефонна линия на Асоциацията постъпват 
сигнали за изборни нарушения, съдържащи данни за престъпления, свързани с избирателните пра-
ва на гражданите. В изпълнение на постигнатите в Споразумението договорености, Асоциация 
„Прозрачност без граници“ изпрати по компетентност на МВР общо 14 сигнала. С оглед уговоре-
ното в  Споразумението, МВР предостави последващо обобщена статистическа информация за 
извършените проверки по всичките и материалите от тях са изпратени по компетентност на 
прокуратурата.

От получените на откритата телефонна линия на Асоциация „Прозрачност без граници“ сиг-
нали за нарушения в изборния процес на съответните компетентни прокуратури са изпратени 
14 сигнала. Като съществен напредък във взаимодействието следва да се отчете, че на TI-
България бяха изпратени копия от постановленията на прокурорите от районните прокуратури 
в гр. Сандански, гр. Добрич, гр. Лом, гр. Кюстендил, гр. Стара Загора, гр. Своге, гр. Козлодуй, гр. 
Монтана, гр. Плевен, гр. Русе, гр. Благоевград и гр. София. 

Тази обратна информация е от съществено значение за цялостния анализ на дейността по 
гражданското наблюдение, която организацията извършва, тъй като позволява формулирането на 
изводи, които да допринесат за подобряване на тази дейност.

И двете институции предоставиха своевременно информация за дейността си във връзка 
със сигналите за нарушения, в които се съдържат  данни за престъпления, свързани с изборите. 
В представения от МВР отчет за дейността на Министерството по време на служебното пра-
вителство23 се посочва, че „по различни информационни канали, включително и чрез откритата 
телефонна линия, са постъпили 654 сигнала за нарушения на изборния процес“. 347 от тези сиг-
нали са били свързани с престъпления срещу политическите права на гражданите. Образуваните 
досъдебни производства са 72. Към 22 май 2013 година разследващите органи в МВР са приклю-
чили и изпратили в прокуратурата 21 от делата, като от тях 12 са с мнение за предаване на съд.

Прокуратурата предостави исканата обобщена информация относно броя на образуваните 
прокурорски преписки, образуваните досъдебни производства, включително и по видове престъ-
пления, свързани с избирателните права на гражданите, както и за отказите за образуване на 
такива24. Прави впечатление, че отказите съставляват повече от две трети от общия брой на 

23 http://press.mvr.bg/NEWS/news130528_02.htm.
24 За анализа в тази част е използвана информация от два източника – данните, публикувани на адрес http://www.
prb.bg/main/bg/News/3569/ (общ брой преписки 622, от които откази – 529) и данните, които бяха предоставени на 
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образуваните преписки. Това съотношение налага извършването на детайлен анализ, който да 
определи причините за високия процент на отказите за образуване на досъдебни производства 
при тези видове престъпления. 

И двете институции предоставяха информацията за проверките и досъдебните производ-
ства по сигналите, свързани с изборни нарушения от компетентността на прокуратурата, срав-
нително регулярното и преди изборния ден. Констатира се, обаче, известно противоречие в пре-
доставяните данни от различни представители на МВР, и от друга – между данните от МВР и 
тези от прокуратурата. Вероятно различията са били породени от динамиката на ситуацията, 
но следва да се има предвид, че се създаде и усещане за известно нарушаване на комуникацията 
както в рамките на самото МВР, така и между МВР и прокуратурата. 

Като добра практика на тези институции следва да се посочи предварителната организация, 
която те извършиха за работа по сигнали за нарушения, в които се съдържат данни за престъ-
пления, свързани с избирателните права на гражданите. 

В МВР бе създадена открита телефонна линия за подаване на сигнали, съдържащи данни за 
такива престъпления. Тя, обаче, започна да функционира едва на 25 април 2013 г., т.е. доста след 
началото на предизборната кампания, причините за което не станаха публично известни. За да 
се постигне целения ефект при използването є и при следващи избори, би следвало тези причини 
да се отстранят своевременно и линията да стане достъпна в достатъчно ранен момент.

Върховна касационна прокуратура изработи методически указания за контрол при получаване 
на такива сигнали. Създадено бе Национално междуведомствено звено за координация на дей-
ността на дежурните звена във ВКП, МВР и ДАНС, чието ръководство бе възложено на прокурор 
от ВКП, а наблюдението на дейността му – на ниво заместник на главния прокурор. 

Като дефицит  се констатира недостатъчната публичност на съдържанието на тези мето-
дически указания, както и на дейността на междуведомственото звено. Следва да се подчертае, 
че наличието на такава информация може да допринесе съществено за подобряването на рабо-
тата на неправителствените организации, в частност на тази на Асоциация „Прозрачност без 
граници“ във връзка с гражданския контрол върху изборния процес. Запознаването със съдържа-
нието на методическите указания може да допринесе за постигането на по-голяма прецизност 
при обработването на сигналите за нарушения, тъй като позволява уеднаквяване в по-голяма 
степен на критериите за преценка кога в сигнала се съдържат данни за престъпление, свързано 
с изборните права на гражданите. Така съществено може да бъде улеснена както работата на 
наблюдателите на гражданските организации, така и работата на самата прокуратура по тези 
сигнали. Следва да се отбележи, че методическите указания бяха предоставени впоследствие в 
рамките на проведените заседания на Гражданския борд за свободни и прозрачни избори.

Изпратени сигнали и получени отговори от институциите в периода на предизборната кампания 
(12 април – 11 май 2013 година)

Изпратени сигнали Получени отговори

Прокуратура на Република България 
(с копие до Министерство на 
вътрешните работи)

8 7

Централна избирателна комисия 2 1

Районни избирателни комисии 2 0

Общ брой 12 8

Асоциация „Прозрачност без граници“ от Националното междуведомствено звено към ПРБ (общ брой преписки – 
599, от които откази – 573). Данните от първия източник обхващат и други престъпления, относими към изборния 
процес, освен тези включени в данните от втория източник.



77

Изпратени сигнали и получени отговори от институциите в изборния ден
(12 май 2013 година)

Изпратени сигнали Получени отговори

Прокуратура на Република България 
(с копие до Министерство на 
вътрешните работи)

6 6

Централна избирателна комисия 5 2

Районни избирателни комисии 9 0

Общ брой 21 8
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Препоръки за повишаване 
на прозрачността, отчетността 
и почтеността в изборния процес

IV.         Резултати от наблюдението
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Предложения за промени в изборното законодателство
и в практиката по неговото прилагане

Наблюдението на изборния процес, осъществено от Асоциация „Прозрачност без граници“ 
през 2013 година, показва повтарящи се дефицити в изборния процес – доминиращ дял на ор-
ганизационните нарушения, незаконосъобразни практики за оказване на контрол над волята 

на избирателите и купуване на гласове, несанкционирани практики за нарушаване на правилата 
за агитация. За да бъдат ограничени и преодолени основните дефицити в изборния процес, е не-
обходимо да бъдат предприети действия в четири основни насоки: 

I. Промени в изборното законодателство, осигуряващи нов подход за съставянето на избира-
телните списъци, занижаване на високите изисквания за регистриране на кандидатите, широк 
безплатен достъп на регистрираните кандидати до медиите и осигуряване на гаранции за ефек-
тивна дейност на изборната администрация.

II. Промени в практиката на институциите, имащи правомощия във връзка с изборния процес, 
които да доведат от по-ефективно взаимодействие между тях.

III. Развитие на капацитета на изборната администрация на основното ниво – секционни из-
бирателни комисии, където е констатиран основният дефицит в изборния процес.

IV. Промени в медийната среда, гарантиращи реализирането на принципа на политическия 
плурализъм, широк достъп на регистрираните кандидати до медиите, пълноценно предоставяне 
на информация и гаранции срещу монополни позиции на медийния пазар.

V. Търсене на консенсус между политическите партии за реално прилагане на мерки срещу 
злоупотребите в изборния процес. Този консенсус следва да бъде част от една по-мащабна про-
мяна във функционирането на политическите партии, която да превърне политическите партии в 
България в ефективни изразители и представители на интересите на своите избиратели, както 
и да доведе до реално приложение на утвърдените демократични стандарти в тяхната дейност, 
а посредством това – и в политическия живот на страната. 

Въз основа на извършеното наблюдение на изборите за народни представители,  прове-
дени на 12  май 2013 година,  следва да бъдат предприети следните законодателни промени: 

1. СЪСТАВЯНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ТОЧНИ И КОРЕКТНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ
Един от ключовите елементи за организиране на честни избори и за възвръщане на доверие-

то на избирателите в изборния процес е промяната в начина, по който се поддържат избирател-
ните списъци. Особено важен приоритет е отстраняването на грешки, несъответствия и други 
технически пропуски в списъците, както и изчистването на списъците от така наречените 
„мъртви души“. В тави връзка е необходимо:

1. Да бъдат конкретизирани правомощията на ЦИК при изпълнението на разпоредбите на 
чл. 26, ал.1, т. 22в, които регламентират нейното задължение да „води и поддържа постоян-
но актуален списък на лицата с избирателни права по данни от регистъра на населението – 
Национална база данни „Население“, като се осигурява възможност всеки избирател да може 
да прави справка в списъка по единен граждански номер.”25 Сега действащата разпоредба дава 
формални правомощия на ЦИК в тази област, но не осигурява конкретните механизми, по които 
институцията осъществява контрол при въвеждането на данните в избирателните списъци.

2. Да бъдат регламентирани механизмите за взаимодействие между ЦИК и другите ор-
гани с правомощия при поддържането на данните, въз основа на които се съставят избира-
телните списъци. В тази връзка следва да се регламентират процедури за периодично предос-
тавяне на актуализирана информация от компетентни държавни органи на ЦИК и възможност 
комисията да изисква такава при забавено изпълнение. 

3. Осигуряване на публичен достъп до обобщени статистически данни в избирателния 

25 Изборен кодекс Обн., ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 4.05.2011 г. – ДВ, бр. 
36 от 10.05.2011 г.; изм. и доп., бр. 45 от 14.06.2011 г., в сила от 14.06.2011 г., бр. 17 от 21.02.2013 г.
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регистър (брой на населението в съответните избирателни райони, области, общини и на-
селени места). Настоящите разпоредби в Изборния кодекс осигуряват достъп само до личните 
индивидуални записи на отделните граждани, но не предоставят информация на обществото 
относно тези важни характеристики на избирателните списъци. 

4. Въвеждане на императивни правила относно съставянето на избирателни секции в съ-
ответствие с Решение на Конституционния съд №2/201026, съчетано с възможността в една 
избирателна секция да се поставя повече от една кабина за гласуване, когато броят на избира-
телите не е достатъчен за образуване на нова секция. Това правило трябва да бъде гарантирано 
с контрол върху акта за образуване на избирателните секции и адекватни санкции.

5. Определяне на броя на избирателните секции в чужбина не само на броя на подадените 
заявления, но и при отчитане на броя на действително гласувалите лица на предходните 
избори от същия вид.

Въпросите, свързани с точността и коректността на данните в избирателните списъци, 
нямат лесно решение, което да отговаря в пълна степен на установения проблем. Един от 
възможните подходи за изчистване на избирателните списъци е така наречената „активна 
регистрация“. Въвеждането на този подход като възможно решение изисква да бъде предхож-
дано от задълбочена експертна дискусия, която включва максимално широк кръг мнения на 
представители на обществени организации, академичната общност и политическите партии.

2. ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРНИЯ 
ПРОЦЕС 

Изискванията за наличие на значителен брой подписи (7000 подписа) в подкрепа на участник в 
изборния процес по своя характер представляват ограничение на активното избирателно право 
за потенциалните кандидати. Наред с това, установената минимална граница е и предпоставка 
за прилагане на непрозрачни подходи на кандидатите при събирането на необходимия брой подпи-
си, както и за злоупотреби с лични данни на гражданите. Така например, във връзка с провеждане-
то на местните избори през 2011 година, по неофициални данни повече от 1 млн. граждани са се 
включили в подписки, издигнали кандидати за местните органи на самоуправление. В предизборна-
та кампания през 2013 година този проблем стана особено отчетлив и поради големия брой лица, 
посочени като положили подписи на база на събрани техни лични данни, без те да са ги полагали 
действително, и поради неясния начин, по който са съставени подписки, в които са включени и 
избиратели без избирателни права. 

В тази връзка предлагаме:
1. Намаляване на изискванията за минимален брой на граждани, изразили подкрепа в под-

писка за определен кандидат, като за национални избори техният брой следва да бъде не по-
вече или равен на броя на членовете, необходими за регистриране на политическа партия27. 

2. Равни условия за независимите кандидати и партиите във връзка с депозита за учас-
тие в изборите, по-конкретно – при връщането на внесения депозит. Изискването на чл. 79, 
ал.2, т.2 от Изборния кодекс определя, че депозитът на независимите кандидати се връща, ако 
те са получили гласове „не по-малко от една четвърт от районната избирателна квота в избори-
те за народни представители“, докато в т.1 е определено, че партиите получават обратно своя 
депозит, ако „са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално 
ниво“. Трябва да се отчете, че независимите кандидати участват само в един МИР и да се въведе 
еквивалента стойност от 1% от избирателните гласове в съответния район.

26 Решение на Конституционния съд №2/2010, в което изрично е посочено, че при наличието на една кабина в 
избирателната секция е възможно да гласуват не повече от 936 избиратели.
27 Чл. 15, ал. 1, т.7 от Закона за политическите партии.



83

3. ОСИГУРЯВАНЕ НА СПРАВЕДЛИВ И РАВЕН ДОСТЪП ДО МЕДИИТЕ – БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП 
ДО ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕДИИ 

Достъпът до медиите в предизборната кампания следва да се ръководи от два  основни прин-
ципа: 1) спазване на принципа на политическия плурализъм и осигуряване на равен шанс между 
конкурентите в политическата надпревара; 2) реализиране на основната функция на обществе-
ните медии – да предоставят възможност за информиран избор на гражданите и да насърчават 
тяхното участие в обществено-политическия живот. Практиката, установена в предизборните 
кампании на кандидатите в изборите през 2011 г. и 2013 г., не способства в пълнота за реа-
лизирането на тези принципи. С още по-голяма сила това важи за настоящия период, в който 
гражданското общество формулира ясно необходимостта от широка обществена дискусия за 
приоритетите в управлението на страната.

В тази връзка е важно да бъде осигурена възможност за предоставяне на информация, съот-
ветно за осъществяването на информиран избор на избирателя, относно основните акценти от 
предизборните кампании на кандидатите, визия, приоритети, политики, послания и т.н. относно 
управлението на страната/региона/ общината.

За да бъде осигурена възможност за ефективно приложение на тези основополагащи принци-
пи предлагаме:

1. Осигуряване на широк безплатен достъп на кандидатите до участие в различни фор-
мати на обществените медии (БНТ, БНР, в това число и до техните регионални канали и 
програми): 1) информационни  предавания; 2) нарочно организирани предизборни дискусии и 3) 
коментарно-аналитични предавания. Този достъп следва да е организиран по начин, по който 
обществените медии да могат да представят всички реални претенденти за участие, а не 
само парламентарно представените.

2. Обособяване на платените агитационни материали от другите информационни и ко-
ментарно-аналитични предавания, както и разграничение между редакционната политика на 
медиите и платените изяви на участниците.   

Във връзка с така формулираните предложения в тази насока са необходими не само промени в 
Изборния кодекс, но и промени в разпоредбите на законодателството, регламентиращо дейност-
та на медиите. Това предполага задължително обособена дискусия с представители на посочени-
те медии, които да отразят съвременните достижения в този област и да преодолеят архаичния 
модел, заложен в началото на 90-те.

4. ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗБОРНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Последните промени в Изборния кодекс въведоха редица нови правила в работата на ЦИК и 
РИК. Преди всичко те бяха насочени към осигуряване на повече публичност и прозрачност в ра-
ботата на избирателните комисии или бяха свързани с публикуването на цялостна информация 
относно подготовката и осъществяването на избирателния процес, в т.ч. поддържането на из-
бирателни списъци, на новосъздадени регистри, публикуване на протоколи от гласуването и т.н.

За да може да реализира в пълнота възложените є правомощия, както и за да бъде даден адек-
ватен отговор на установени дефицити в изборния процес, е необходимо да бъдат предприети 
изменения в няколко насоки:

1. Предвид водещата отговорност на ЦИК при цялостната подготовка и провеждане на 
изборите, ЦИК следва да разполага с инициатива да предлага на МС план-сметката за избо-
рите. 

2. Подкрепа на административния капацитет чрез увеличаване на броя на служителите 
в експертното звено към ЦИК, предвид възложените правомощия по поддържане на избира-
телните списъци. 

3. Конкретизиране на правомощията по контрол над процеса на техническо изработване 
и отпечатване на изборните книжа (бюлетини, протоколи, печати и т.н.) включително с 
функции по административно наказване

4. Изрично регламентиране на изискване за деклариране на конфликт на интереси на екс-
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пертите и членовете на ЦИК и ограничение да извършват друга дейност, съответстващо 
на ограничението за народни представители.

5. РАЗШИРЯВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МОДЕЛА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПРЕБРОИТЕЛНИ 
ЦЕНТРОВЕ 

По предложение на Асоциация „Прозрачност без граници“ в Изборния кодекс бе експеримен-
тално въведен нов модел за установяване на резултатите от гласуването. При провеждането на 
местните избори в  община Бобошево през 2011 г. този подход бе приложен и, съответно, оценен 
от експертния екип на организацията.  Предложеният модел е работещ – той ограничава манипу-
лациите в изборния процес, повишава прозрачността, отчетността и отговорността в работа-
та на секционните избирателни комисии,  ограничава възможностите за натиск и контрол върху 
избирателите (т. нар. контролиран вот и купен вот).

В тази връзка предлагаме моделът на регионалните преброителни центрове да се прила-
га за всички видове избори в малки общини с население до 20 000 избиратели. 

6. ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ

Липсата на правила създаде обстановка на неяснота и несигурност както у институциите, 
ангажирани с подготовка и провеждане на изборите през 2013 г., така и в цялото общество. 
Предсрочните избори са обичайна фигура в изборното законодателство и те следва също да бъ-
дат обект на законова регламентация. 

7. ВКЛЮЧВАНЕ В ИЗБОРНИЯ КОДЕКС НА МЕТОДИКАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

Включването на ясни правила относно изчисляването на изборните резултати в Изборния ко-
декс би могло да осигури прозрачност и предвидимост при определяне на резултатите от гласу-
ването, да даде допълнителни гаранции срещу вземането на решения в последния момент, както 
и срещу надделяването на конюнктурни решения от ЦИК. Възприемането на една или друга ме-
тодика за определянето на изборния резултат съдържа важни политически мотиви. Ето защо тя 
трябва да бъде уредена законодателно, а не да бъде поставена в зависимост от волята на едно 
или друго мнозинство в ЦИК. Необходимо е всички политически субекти далеч преди началото 
на изборния процес да разберат и да бъдат наясно по какви правила ще бъде изчислен изборният 
резултат. 

В тази връзка предлагаме методиката за определяне на изборните резултати да бъде 
изрично регламентирана в Изборния кодекс. По този начин ще бъдат осигурени необходимите 
прозрачност и предвидимост на процедурите, относими към този изключително съществен ком-
понент от изборния процес. Това би довело до стабилност, откритост и признаване на правила-
та на изборната надпревара от всички участници.

8. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ГЛАСУВАНЕ С НИСЪК ПРАГ 

В условията на криза на политическото представителство и настоятелни искания на из-
бирателите за промяна (в т.ч. и за обновяване на политическите партии и за нови политиче-
ски представители) преференциалното гласуване може да бъде инструмент за по-активното 
участие на гражданите в изборния процес. За да бъде осъществен ефект от въвеждането на 
преференциално гласуване, то следва да бъде с нисък праг (до 5%), който не обезсмисля принципа 
и води до практическо осъществяване на водещата роля на избирателите в избора на техните 
представители.
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9. ПРЕЦИЗИРАНЕ НА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ЗАКОНА 

СТАТУТ НА НАБЛЮДАТЕЛИТЕ
Регламентирането на статута на наблюдателите се превърна в една от темите, върху кои-

то бе поставен фокусът на общественото внимание – както при обсъждането на промените в 
закона, така и в рамките на предизборната кампания. Статутът и правомощията на наблюдате-
лите бяха регламентирани в член 101б от Изборния кодекс, като бяха разширени възможностите 
за наблюдение на изборния процес (в т.ч. предаване на изборните книжа, организиране на избор-
ните помещения преди изборния ден и въвеждането на данните с резултатите от гласуването 
в електронната база данни). 

Наред с това, новите разпоредби в кодекса поставиха някои ограничения пред наблюдатели-
те, които доведоха до определени затруднения и препятствия пред тяхната работа в изборния 
ден.  Сред тях следва да се отбележат: (а) ограниченията за присъствие на максимум по един 
наблюдател от организация в изборното помещение; (б) изискванията за ограничен брой на ре-
гистрираните наблюдатели в национален мащаб, който е равен на броя на застъпниците; (в) 
недостатъчно ясното разграничение между статута на наблюдателите и застъпниците чрез 
въвеждането на идентични изисквания за документите за легитимиране на присъствието им в 
изборното помещение. 

Липсата на разбиране у законодателя за значителните разлики в статута на наблюдателите 
и застъпниците доведе до формулирането на законови норми, които затрудниха работата на се-
кционните комисии при регистрирането на наблюдателите и въведоха отново различни изисква-
ния за международните наблюдатели и за наблюдателите, които са представители на български 
неправителствени организации. 

КОРЕКТНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА АГИТАЦИЯ 
Във връзка с изборите през 2013 г. се установи пропуск в определението за агитационна дей-

ност, което не отразява един от двата основни елемента на агитационната дейност: агитация 
в подкрепа и агитация против регистрираните участници). Определението за агитация следва 
да се коригира така, че да отразява основните компоненти на тази дейност.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ СРЕЩУ ЗЛОУПОТРЕБИ ПРИ 
ПОДВИЖНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ 

Гласуването с подвижни избирателни урни, организирано от подвижни избирателни секции, бе 
въведено без провеждане на широка дискусия за потенциалните позитиви и негативи в изборния 
процес. Въведеният модел не дава достатъчно гаранции срещу злоупотребата с избирателни 
права на граждани, чийто здравословен статус ги поставя в неравностойно положение и разкрива 
възможности за незаконосъобразно въздействие върху избирателните им права. В тази връзка е 
необходимо да бъдат въведени ефективни механизми за контрол срещу злоупотреби.

ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, РЕГЛАМЕНТИРАНИ В ЗАКОНА ЗА 
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Във връзка с дискусията за промени в Изборния кодекс предмет на обсъждане станаха и 
правилата за финансиране на политическите партии, които са обект на регламентация в друг 
закон – Законът за политическите партии. С оглед на тази дискусия, предлагаме при евентуално 
обсъждане да бъдат взети предвид и няколко принципни съображения в тази област:

ДОСТЪП НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПАРТИИ ДО ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ
В условията на икономическа криза, ниска готовност и възможност на избирателите да пра-

вят дарения за политическите партии, държавната субсидия може да бъде инструмент за под-
крепа на партии, които са получили подкрепата на относително значим кръг от избиратели, но 
не разполагат със значителни финансови ресурси. Предложенията за повишаване на процентната 
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бариера, над която се предоставя държавна субсидия (от 1% на 2%, 3% или 4%) са в противоречие 
с водещи демократични принципи, които гарантират политически плурализъм. Практическото 
прилагане на тези предложения ще доведе до практическо „закриване“ на малки политически пар-
тии и до възпрепятстване на политически алтернативни проекти.

РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ 
Сегашният размер на държавната субсидия осигурява значителен ресурс на партиите. На 

практика, парламентарно представените партии с най-голяма държавна субсидия не успяват да 
изразходват тези средства само за специфично партийни цели: за поддържане дейността на пар-
тийните структури, за разпространение на материали с идейните послания и за провеждане на 
предизборни кампании. Установеният модел не  стимулира партиите да търсят и да декларират 
публична финансова подкрепа от своите привърженици чрез официално предоставяне на дарения. 
В тази връзка би могъл да бъде намален размерът на средствата от държавната субсидия и/или 
да бъдат въведени допълнителни изисквания за обвързването му с размера на даренията, които 
партията е получила.

ЦЕЛЕВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ
Средствата от държавната субсидия следва да бъдат използвани единствено за политиче-

ска дейност (поддържане работата на партийните структури, изготвяне и разпространение 
на агитационни материали, публикации с идейно-политически характер, агитация и политическа 
реклама във връзка с предизборните кампании), а не за дарения и други неспецифични дейности. 
Наблюдението на предизборната кампания през 2013 година открои една „новост“ в политическа-
та агитация, която е в нарушение на принципните положения на законодателството за финанси-
ране на политическата дейност – демонстративно предоставяне на дарения на социално слаби, 
болни и възрастни хора, оформено като предизборни клипове.

ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ Е ПАРТИЙНА СУБСИДИЯ, А НЕ СУБСИДИЯ ЗА НАРОДНИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Основният замисъл при въвеждане на принципа за допълнителна държавна субсидия е да бъ-
дат въведени правила за подкрепа на дейността на партиите, които същевременно предоставят 
възможност на държавата да осъществява контрол в тази сфера. Практиката, установена през 
последните години, представлява сериозно отклонение от правилата за финансиране на полити-
ческата дейност и е предпоставка за официализиране на политическата корупция. Принципна 
постановка е, че субсидията се предоставя на партията, която е получила своето представи-
телство в парламента, и тя не трябва „да следва“ народния представител.

В заключение, промените в Изборния кодекс или изработването на изцяло нов кодекс могат 
да бъдат инструмент за подобряване на изборния процес, но те не трябва да бъдат разглеждани 
като универсално решение, което ще реши всички проблеми в изборния процес. Тези промени след-
ва да бъдат извършени в резултат на широка експертна и обществена дискусия, която включва 
всички заинтересувани участници и отчитаща широк кръг от мнения. 
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Заключение 
Парламентарните избори, проведени на 12 май 2013 година, както и свързаната с тях предиз-

борна кампания, се проведоха в условията на остро изразена социално-икономическа и по-
литическа криза и продължителни граждански протести. В тази обстановка във фокуса на 

общественото вниманието бяха поставени два ключови въпроса – гарантиране честността на 
изборите и ролята на  наблюдателите на изборния процес. Отчитайки значението на независи-
мия граждански мониторинг като инструмент за повишаване на прозрачността и обществения 
контрол върху най-значимия процес за демокрацията, Асоциация „Прозрачност без граници“ осъ-
ществи инициатива, насочена към наблюдение и оценка на дейността на най-широк кръг субекти 
в изборния процес: кандидатите в изборите за 42-ро Народно събрание (политически партии, 
коалиции и независими кандидати, издигнати във всички избирателни райони), държавните инсти-
туции и органите на местна власт, които имат правомощия във връзка с изборния процес, както 
и медиите, които имат  изключително важна роля в предизборната кампания. 

Наблюдението на изборния процес, осъществено от Асоциация „Прозрачност без граници“ в 
сътрудничество с широка коалиция от неправителствени организации от цялата страна, уста-
нови дефицити в изборния процес, които, въпреки извършените промени в изборното законодател-
ство и въпреки положените усилия институциите, не водят до преодоляване на най-сериозните 
проблеми: купуване на гласове, незаконосъобразни практики за оказване на контрол над волята на 
избирателите и широк спектър от организационни нередности и нарушения.

На първо място, продължава да стои неразрешен въпросът за недостатъчно ефективния на-
чин за организиране на изборния процес и ролята на изборната администрация. Тук следва да се 
отбележи, че извършените законодателни промени и предприетите действия от Централната 
избирателна комисия доведоха до отстраняване на значителна част от дефицитите в работата 
на ЦИК, констатирани през 2011 година. Все още, обаче, остава нерешен проблемът с капаците-
та на секционните избирателни комисии – първото и най-ключово звено в т. нар. изборна админи-
страция, от което зависи начинът, по който се осъществява най-важният етап от изборния про-
цес – денят за гласуване. За преодоляване на дефицитите в работата на избирателните комисии 
ясен ангажимент и отговорност следва да поемат както институциите, така и политическите 
партии, които конструират състава на секционните избирателни комисии.

В допълнение към това следва да бъде отбелязано и недостатъчното взаимодействие между 
институциите, които имат правомощия, свързани с изборния процес. В това отношение е пока-
зателна липсата на ефективно междуинституционално взаимодействие, прозрачност и контрол 
при подготовката, отпечатването и съхранението на изборните книжа, съставянето на пре-
цизни избирателните списъци и т.н. Също така, показателно за ефективността в работата 
на правоохранителните институции е разминаването между големия брой от журналистически 
разкрития и медийни публикации за осъществявани схеми за купуване на гласове и относително 
малкия брой лица, които са разкрити и ефективно санкционирани за тези престъпления. 

Въпреки предприетите действия на правоохранителните институции и  кампаниите на ме-
дии и неправителствени организации, купуването на гласове отново зае централно място в об-
ществената дискусия. Макар че те допринесоха за създаване на атмосфера на обществена не-
търпимост към купуването на гласове, наблюдателите на организацията станаха свидетели на 
прилагане на нови и все по-гъвкави схеми за натиск и контролирано въздействие върху волята на 
избирателите. 

Същевременно, следва да се отбележи, че в изборното законодателство бяха въведени пра-
вила, които съдействат за повишаване на прозрачността и отчетността в предизборните кам-
пании. Общата оценка и на експерти, и на широката аудитория, обаче остава силно критична 
спрямо ефективното прилагане на съществуващите правила.

В перспектива, от фундаментално значение за преодоляване на дефицитите в изборния про-
цес e изпълнението на две важни предпоставки за почтеност и прозрачност в целия изборен 
процес:
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1. Ефективно приложение на съществуващите правила от институциите, които имат пра-
вомощия в изборния процес, като те следват буквата и смисъла на закона, и осигурят тяхното 
съответствие с утвърдените международни стандарти в изборния процес.

2. Политическите партии следва да поемат ясни ангажименти в изборния процес, основани 
на принципите за прозрачност, отчетност и почтеност в изборния процес,  в това число по от-
ношение на участието на техните представители в изборните комисии, осъществяването на 
информационни кампании срещу купуването на избирателни гласове, контролирания вот и други 
злоупотреби с избирателните права на гражданите.

Въз основа на извършеното наблюдение и на анализа на резултатите от него, Асоциация 
„Прозрачност без граници“ потвърждава своята позиция, че за гарантиране на прозрачност, от-
четност и почтеност в изборния процес е наложително интегриране на оценките, позициите и 
усилията на максимално широк кръг участници – политически партии, неправителствени органи-
зации, експерти, медии и представители на академичните среди в България. 

юли 2013 година
гр. София
АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“
TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA
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Приложение № 1

Обществен договор
за провеждането на свободни, честни и демократични избори в България

Ние, подписалите този обществен договор граждани, представители на неправителствени 
организации и на академичната общност, от една страна, и представителите на политическите 
партии в Република България, от друга страна, 

като изразяваме своята убеденост, че в настоящата криза основната гражданска и поли-
тическа задача на институциите, партиите, неправителствените организации и медиите е да 
положат максимални усилия, за да съдействат за провеждането на честни, свободни и демокра-
тични избори, 

като оценяваме, че институциите и политическите партии следва да служат на общество-
то и на обществения интерес, като само по този начин могат да съдействат за функциониране-
то на истинска демокрация в страната,

като изразяваме своята убеденост, че е необходимо широко гражданско участие, което да 
формира легитимни демократични институции, работещи в полза на българските граждани, 

като осъзнаваме, че международно утвърдените стандарти за провеждане на избори следва 
да бъдат неотменно следвани и да бъдат използвани като инструмент за повишаване на ефек-
тивността и прозрачността на институциите, които подготвят изборния процес,

се обединихме около необходимостта от предприемане на следните конкретни действия: 

I. Политическите партии в Република България се ангажират да съдействат за провеж-
дането на честни, демократични и прозрачни избори за 42-ро Народно събрание на Република 
България чрез следните политически действия: 

1. При номинирането на членове на избирателните комисии да се ръководят от тяхната про-
фесионална подготовка, морални качества, опит в изборния процес и личен авторитет. 

2. Да проведат допълнително обучение на своите представители в избирателните комисии, 
което се основава на обучението на Централната избирателна комисия и задълбочава техните 
знания относно правилата за провеждане на избори. 

3. Да осъществят информационни кампании срещу купуването на гласове и контролирания 
вот, като разясняват негативните ефекти от тези нарушения върху правата на избирателите, 
функционирането на институциите и като цяло – върху демократичния процес в страната. 

4. Да осигурят публичност на информацията относно броя на своите застъпници чрез публи-
куването є на интернет страницата си поне 3 дни преди провеждането на изборите. 

5. В съответствие с духа на закона да предоставят своевременно актуална информация на 
Сметната палата относно получените дарения в хода на предизборната кампания. 

6. Да оказват активно съдействие на независимите наблюдатели – представители на 
Гражданската коалиция за наблюдение на изборния процес, при извършване на наблюдението на 
финансирането на предизборната кампания и в изборния ден.

II. Обединените в настоящата Гражданска коалиция за наблюдение на изборния процес 
представители на неправителствени организации и на академичната общност се ангажи-
рат:

1. Да проведат независим граждански мониторинг на изборния процес в съответствие с меж-
дународно утвърдените стандарти и да информират българските и европейските граждани и 
институции за резултатите от проведеното наблюдение.

2. Да спазват неотменно правилата за политическа безпристрастност, прозрачност и поч-
теност при осъществяване на своите ангажименти по настоящия договор. 
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3. Да проведат разяснителна кампания сред българските граждани относно тяхното участие 
в изборния процес, задълженията на институциите и негативните ефекти от контролирания 
вот и купуването на избирателни гласове.

4. Да алармират 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. Въз основа на резултатите и анализа от проведеното наблюдение да организират застъп-
ническа кампания в полза на бъдещи законодателни, организационни и административни промени 
с цел гарантиране свободата и законността на следващите избори за членове на Европейския 
парламент, както и да предоставят на компетентните институции необходимата експертиза. 

Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
София
4 април 2013 година

За Гражданската коалиция за наблюдение 
на изборния процес

За политическите партии 
в Република България

Асоциация „Прозрачност без граници“,  „Център 
за либерални стратегии“, Българско училище 
за политика „Димитър Паница“, „Европейски 
информационен център“, „Европейски инсти-
тут“,  „Институт за социална интеграция“, 
„Център за модернизиране на политики“, 
„Център за независим живот“, „Инициативи 
за гражданско общество“ – Русе, „Център за 
образователни програми и социални иници-
ативи“  (ЦОПСИ) – Ямбол, Сдружение „ИКАР“ 
– Хасково, „Дунавски регионален граждански 
форум“ – Видин, „Институт за регионално раз-
витие и квалификация“ – Шумен, „Клуб на НПО“ 
– Търговище, „Пловдивски граждански клуб“ 
– Пловдив, „Развитие на личността и човеш-
ките общности“ – Плевен, „Майчин център 
Българка“ – Враца, „Либерална алтернатива 
за ромско гражданско обединение“ (ЛАРГО) – 
Кюстендил, „Читалищна асоциация за разви-
тие юг“  – Кърджали, Гражданско сдружение 
„Алтернативи 55“ – Стара Загора, „Агенция за 
регионално развитие и бизнес център 2000“ 
– Монтана, „Алианс за регионални  и граж-
дански инициативи“ – Силистра, Институт 
„Отворено общество“ – София

ПП „Граждани за европейско развитие на 
България“ (ГЕРБ); ПП „Българска социалисти-
ческа партия“ (БСП); ПП „Движение за права 
и свободи“ (ДПС); ПП „Демократи за силна 
България“ (ДСБ); ПП „Съюз на демократични-
те сили“ (СДС); ПП „Обединени земеделци“; 
ПП „Българска социалдемократическа партия“ 
(БСДП); ПП „Ред, законност и справедливост“ 
(РЗС); ПП „Движение „България на Гражданите“ 
(ДБГ); ПП Български демократически съюз 
„Радикали“; ПП „Демократична алтернатива за 
национално обединение“ (ДАНО); ПП „Партия 
на българските жени“; ПП „Новото време“; 
ПП „Национално движение за стабилност и 
възход“ (НДСВ); ПП „Народна партия свобода 
и достойнство“ (НПСД); Коалиция „Българска 
пролет“ (ПП „Българска социалдемокрация“ 
и ПП „Партия на зелените”); Коалиция „Горда 
България“ ( ПП„Гражданско обединение за ре-
ална демокрация“ (ГОРД), ПП „Свободен народ“, 
ПП „Обединен блок на труда – Български лей-
бъристи“, ПП „Съюз на патриотичните сили 
„Защита“ и ПП „Християнсоциален съюз”)
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Приложение № 2

Нарушения,
констатирани в резултат от наблюдението на изборния процес в секционните 

избирателни комисии и на сигналите, постъпили в общински избирателни комисии 

I . Организационни нарушения 
– неправилно обявен адрес на избирателна секция: РИК Благоевград, Ловеч, с. Александрово – 

СИК 111800071, Монтана – СИК 28, Пазарджик – СИК 42, Плевен, гр. Левски – СИК 8, Смолян – СИК 
24, София – 25 МИР, СИК 2512007, Стара Загора – СИК 65, СИК 93, Търговище, с. Русец – СИК 93;

– закъснение или неявяване на председател, секретар или член / членове на изборна сек-
ция: Благоевград – СИК 010300010, Бургас – СИК 288, с. Брястовец 261, Варна – СИК 13, Велико 
Търново – СИК 040400050, Габрово – СИК 36, СИК 40, Кюстендил – СИК 102900052, СИК 102900019, 
102900020, Дупница – СИК 28, 70, 71, 10, 24, 44, 55 и 36, Ловеч, с. Александрово СИК 111800071, 
Монтана – СИК 45, Плевен, с. Буховлък – СИК 152400205, Пловдив град и Пловдив-област – СИК 14, 
СИК 15, СИК 16220243, СИК 162202040, СИК 162202032, СИК 162202036, СИК 21, Сливен – СИК 60, 
София, РИК 23 – СИК 58 Красно село, СИК 55 Студентски град, София, РИК 24 – СИК 323 Оборище, 
СИК 324 Оборище, СИК 325 Оборище, СИК 327 Оборище, София- област – СИК 30, СИК 34, Стара 
Загора – СИК 121, СИК 86, СИК 132, СИК 125, СИК 126, Димитровград – СИК 58, Шумен – СИК 9, 
СИК 4, СИК 71, СИК 88, СИК 113, Ямбол – СИК 9, СИК 11, СИК 31, СИК 49;

– бързо намаляване или липса на бюлетини за политическа партия, коалиция или независим 
кандидат: Варна – СИК 103, Перник – СИК 143200019,  София, 24 МИР – СИК 7, СИК 16 и СИК 21; 

– невписване на личните данни на избиратели, гласували в избирателния списък: Варна, с. 
Бенковски – СИК 030100002, Велико Търново – СИК 67, Видин – СИК 9, СИК 14, СИК 16, Дупница, 
Пазарджик – СИК 131900035, Силистра, с. Боил – СИК 435, Сливен – СИК 212-15, София, 25 МИР –
Връбница СИК 5, 12, 13,16, 402, Стара Загора – СИК 64;

– отбелязване в избирателния списък, че избирател е гласувал, без той да е дошъл в секция-
та: сигнал, подаден до РИК Стара Загора;

– допускане на грешки при вписване на избиратели в изборните списъци: Варна, с. Бенковски 
– СИК 030100002, Велико Търново – СИК 040400019, Плевен – СИК 109, СИК 025, СИК 151100012, 
с. Буховлък – СИК 152400205, Пловдив – СИК 16220241, СИК 24, София, 23 МИР, кв. „Студентски 
град“, СИК 098, кв.“Люлин 8“, Стара Загора – СИК 12, СИК 54, с. Мъглиж, СИК 3, с. Павел баня, СИК 
5, Търговище – СИК 31, Хасково – СИК 68, Шумен – СИК 37, СИК 4;

– отказ за вписване в избирателния списък на лица с редовни документи (в т.ч. и поради впис-
ване в забранителен списък): Плевен – СИК 007, София – СИК 074, Стара Загора, с. Раднево – СИК 1;

– дописване на голям брой избиратели в избирателните списъци: Велико Търново – СИК 
040400019,  Сливен – СИК 212-15, Смолян – СИК 223100018, Стара Загора – СИК 64;

– допускане на член на комисията или застъпник в близост до тъмната стаичка (на по-малко 
от 3 метра): Благоевград – СИК 010300010, Варна – СИК 55, Велико Търново – СИК 040400033, СИК 
040400007, СИК 28, СИК 112, СИК 040400001, Добрич – СИК 82, СИК 83, СИК 115, Кюстендил – СИК 
102900059, Плевен – СИК 006, с. Долни Луковит – СИК 007, Пловдив – СИК 162202032, СИК 162202031, 
СИК 21, София – СИК 025, СИК 010, кв. „Овча купел“, Силистра – СИК 103, с. Айдемир СИК-166, Сливен 
– СИК 212-15, СИК 212-21, СИК 62, СИК 59, СИК 63, Хасково – СИК 68, Шумен – СИК 9;

– допускане на придружител на гласоподавател без документ на ТЕЛК, което не се отбеляз-
ва в изборните книжа: Бургас – СИК 80, СИК 266, с. Драганово – СИК 264, Монтана – СИК 42, 
Пазарджик – СИК 8, Плевен, гр. Славяново – СИК 152400224, СИК 152400226, Пловдив – СИК 15, СИК 
37/162202037, СИК 21, София – 24 МИР, СИК 010, кв. „Овча купел“, Шумен – СИК 37;

– невписване на личните данни на придружителя в списъка за допълнително вписване на при-



92

дружителите: Велико Търново – СИК 040400021, Добрич – СИК 96, СИК 123, Плевен, с. Буховлък – 
СИК 152400205, Стара Загора – СИК 56, СИК 65;

– затруднен достъп на хора със зрителни увреждания или трудно подвижни избиратели: 
Благоевград – СИК 010300111, Бургас – СИК 61, Варна – СИК 8, СИК 30601003, Враца – СИК 2, 
Добрич – СИК 111, Кюстендил – СИК 102900020, СИК 102900019, Перник – СИК 1432000109, СИК 
143200050, Силистра – СИК 103, Сливен – СИК 212-33, София – СИК 254612003, СИК 074, Стара 
Загора – СИК 86, СИК 115, Шумен – СИК 15;

– пропуски при поставянето на втори печат върху бюлетините: Кюстендил – СИК 116, Дупница 
– СИК 27, 28 и 44, Пазарджик – СИК 130800055, Плевен – СИК 119, Пловдив – СИК 16220241, Русе 
– СИК 106, Сливен – СИК 118, София – 23 МИР, кв. „Красно село“, 24 МИР, Стара Загора – СИК 140;

– предварително поставяне на втори печат върху бюлетините: Благоевград – СИК 010300034, 
Бургас – СИК 104, Видин – СИК 8, Дупница – СИК 43 и СИК 44 , Монтана – жалба до РИК, Перник 
– жалба до РИК за предварително поставени печати във всички секционни избирателни комисии, 
Плевен – СИК 006, Пловдив – СИК 35/162202035, СИК 21, Стара Загора – СИК 7, Търговище, с. 
Ломци, община Попово – СИК 43; 

– изнасяне на бюлетини от избирателната секция: Видин – жалба до РИК за изнасяне на бю-
летини от няколко секции, Пловдив – СИК 162202040, СИК 35/162202035, София, 23 МИР – СИК 8, 
кв. „Изгрев“;

– изнасяне на други изборни книжа от избирателната секция – Видин – СИК 29, Перник – СИК 
143200083, Смолян – СИК 223100018;

– недопускане на застъпник, притежаващ редовни документи – Бургас – СИК 55, Ловеч – СИК 
005, Монтана – СИК 55, Сливен – СИК 212-15, София, 24 МИР – СИК 18, 25 МИР – СИК 52, кв. „Овча 
купел“, Шумен – СИК 88, Ямбол – СИК 75;

– недопускане на наблюдател, притежаващ редовни документи: Благоевград – СИК 010300065, 
РИК Благоевград, Карнобат – СИК 80, Видин – СИК 53-55, СИК 78, Габрово – СИК 53, Сливен – СИК 
62, София, 25 МИР – РИК, Шумен – СИК 88;

– липса на информация относно правилата за регистриране на наблюдатели: Бургас – СИК 
80, Велико Търново, с. Първомайци – СИК 061, с. Ресен – СИК 102, Габрово – СИК 41, Кърджали – 
СИК 91600006, Пазарджик – СИК 38, Перник – СИК 143200082, СИК 143200084, СИК 143200081, 
Плевен – СИК 152400083, Пловдив – СИК 16220241, СИК 35/162202035, СИК 37/162202037, СИК 
34/162202034, СИК 24, Силистра – СИК 143, Сливен – СИК 212-15, СИК 212-14, СИК 59, СИК 60, СИК 
63, СИК 108, СИК 212-56 до 212-59, Хасково – РИК Хасково, Ямбол – СИК 2, СИК 32;

– допускане на по-голям брой застъпници в изборното помещение, отколкото е разрешено (по 
1 застъпник): Благоевград – СИК 010300027, Велико Търново – СИК 040400021, СИК 27, Добрич – 
СИК 96, Дупница, Перник – СИК 143200081, СИК 143200083, СИК 143200088, Плевен, с. Мечка – СИК 
152400216, Пловдив – СИК 16220243, Разград, с. Самуил – СИК 15, Силистра – СИК 143, с. Айдемир 
– СИК 162, Сливен – СИК 212-15, СИК 212-14, СИК 60, Стара Загора – СИК 140; 

– допускане в избирателната секция на лица във видимо нетрезво състояние, дрогирани или 
въоръжени: Велико Търново – СИК 040400033, Добрич – СИК 97, Монтана – СИК 42 и СИК 45;

– допускане на хаос, струпване на голям брой избиратели в изборното помещение: Благоевград 
– СИК 010300027, жалби до РИК за струпване на голям брой избиратели в множество други сек-
ции, Велико Търново – СИК 28, СИК 040400019, СИК 040400021, СИК 040400050, СИК 040400001, с. 
Янтра – СИК 079, Добрич – СИК 78, Кюстендил – СИК 16, Дупница – СИК 44, Монтана – СИК 45, 
Пазарджик – СИК 44, Плевен – СИК 006, СИК 151100012, с. Мечка – СИК 152400216, гр. Славяново – 
СИК 152400224, с. Буховлък – СИК 152400205, Пловдив – СИК 15, СИК 21, СИК 24, СИК 34, СИК 35, 
СИК 36,  СИК 38, СИК 42, Разград – СИК 63, Сливен – СИК 212-15;

– отказ да бъде временно прекратена работата на избирателната секция до отстраняване 
на установени организационни нарушения: Стара Загора – СИК 65;

– отваряне на избирателната урна преди да е приключил изборният ден: Карнобат – СИК 19, 
Пловдив – СИК 32;

– отваряне на избирателната урна в отсъствието на наблюдатели и застъпници: Русе – жал-
ба до РИК, Стара Загора – СИК 121;

–  неточности при съставянето на протокола за проведения избор: Благоевград – СИК 89, 
Велико Търново – СИК 19, Видин – СИК 122, СИК 33, СИК 58, СИК 71, СИК 11, СИК 67, СИК 68, 
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СИК 69, СИК 2, СИК 63, Враца – СИК 3, Добрич – СИК 86, Ловеч – СИК 001, с. Александрово – СИК 
111800072 и СИК 111800071, Монтана – СИК 40, Перник – половината секции в 14 МИР, Плевен, 
с. Долни Луковит – СИК 007, Пловдив – СИК 21, Русе – СИК 67, СИК 23, СИК 69, СИК 150, СИК 82, 
Сливен – СИК 108, Смолян – СИК 18, СИК 24, Стара Загора – СИК 121, СИК 56, СИК 103, СИК 65, 
Омуртаг – СИК 2;

– отказ за предоставяне на копие от секционния протокол на застъпници и наблюдатели: 
Пловдив – СИК 98 и СИК 100, Разград – СИК 48;

–  проблеми с копирната техника: Благоевград – СИК 10, СИК 47, СИК 09, СИК 65, СИК 11, СИК 
52, Велико Търново – СИК 33, СИК 31, с. Самоводене – СИК 107, Видин – СИК 18, СИК 74, СИК 55, 
СИК 7,СИК 50, СИК 79, Враца – по-голямата част от секциите в избирателния район (СИК 12, 
СИК 13, СИК 32, СИК 32, СИК 46), Кърджали – СИК 010, Монтана – СИК 45, Пазарджик – СИК 62, 
СИК 76, СИК 78, СИК 7, Перник – СИК 82, СИК 84, СИК 83, СИК 88, СИК 77, СИК 76, Плевен – СИК 
006, гр. Долна Митрополия – СИК 15100012, Пловдив – СИК 16220239, Разград – СИК 63, цар Калоян 
– СИК 05, Силистра, с. Айдемир – СИК-166 , Смолян – СИК 24, Търговище – СИК 102, Хасково – СИК 
4, СИК 107, Димитровград – СИК 58, Ямбол – СИК 20;

– нарушения, свързани с предварително откъсване на бюлетини от кочана и предварително 
поставен първи печат: Благоевград – СИК 034, Велико Търново – СИК 058, СИК 015, СИК 001, СИК 
021, Добрич – СИК 57, СИК 32, Пазарджик – СИК 38, СИК 33, СИК 35, Плевен, с. Буховлък – СИК 
205, Пловдив – СИК 88, СИК 87, СИК 39, СИК 35, Силистра – СИК 176, Сливен – СИК 059, СИК 021, 
Стара Загора – СИК 54, СИК 56, СИК 125, СИК 126, СИК 113, СИК 103, СИК 104, СИК 10, Хасково – 
СИК 60, Шумен – СИК 44, СИК 009;

– допускане на гласуване с невалиден документ: Пловдив – СИК 88;
– неинформираност на комисиите относно правилата в Изборния кодекс: Благоевград – СИК 

040, Велико Търново – РИК, Велико Търново – СИК 042, СИК 102, СИК 058, СИК 061, СИК 015, СИК 
001, СИК 112, СИК 28, Килифарево – СИК 130 и СИК 131, СИК 033, Видин – СИК 059, СИК 122, 
СИК 70, СИК 69, Добрич – СИК 96, СИК 26/96, Кърджали – СИК 006, Дупница – СИК 43 и СИК 44, 
Кюстендил  – СИК 009, СИК 006, Монтана – СИК 40, Плевен, с. Буховлък – СИК 205, Пловдив – СИК 
88, СИК 040, СИК 35, РИК Сливен, Сливен – СИК 102, СИК 108, Сливен – СИК 108, СИК 103, СИК 060, 
СИК 033, 25 РИК София, Стара Загора – СИК 132, Шумен – СИК 44,СИК 15, СИК 004;

– недопускане на наблюдателите до работата на РИК: Благоевград, Габрово, Велико Търново, 
Сливен, 23 и 25 МИР София;

– неточности на информационното табло пред избирателната секция: Силистра – СИК 142, 
СИК 112, Ямбол, с. Ледово – СИК 026;

– невписване на данните на застъпници и наблюдатели в определените за целта списъци и 
непознаване на статута им: Велико Търново – СИК 074, Кърджали – СИК 006, Сливен – СИК 90, 
СИК 108, СИК 060, СИК 015, Шумен – СИК 44;

– допускане на гласоподавател с оръжие до изборното помещение: Велико Търново – СИК 031;
– допускане на придружител да упражни вот вместо гласоподавателя, когото придружава: 

Добрич, Пазарджик – СИК 004;
– взимане по телефона на данни на граждани, упражнили вече своя вот, но не са записани: 

Сливен – СИК 015.
– огласяване на личните данни на гласоподавателите от член на комисията: Бургас – СИК 

222, Варна – СИК 75, СИК 259, Велико Търново – СИК 042, СИК 001, Кърджали – СИК 011, СИК 010, 
Монтана – в много секции, Пазарджик – СИК 78, СИК 043, СИК 76, СИК 42, Плевен, с. Буховлък – 
СИК 205, Пловдив – СИК 88, СИК 87, СИК 39, СИК 042, СИК 040, СИК 35, СИК 31, СИК 36, СИК 32, 
Силистра, с. Айдемир – СИК 166, Сливен – СИК 108, СИК 063, СИК 059, СИК 033, СИК 021, СИК 015, 
Стара Загора – СИК 103;

– присъствие на повече от един представител на политическа партия: Кърджали – СИК 006, 
Сливен – СИК 060;

– изнасяне на бюлетини извън изборното помещение без надзор: Варна – СИК 76, Велико 
Търново – административната сграда на община Лясковец;

– намеса на застъпници и/или наблюдатели при броене на бюлетините: Варна – СИК 178, 
Велико Търново – СИК 042, СИК 27, Сливен – СИК 108;
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– допускане на застъпници и/или наблюдатели в изборното помещение без отличителни зна-
ци: Бургас – СИК 80, Варна, с. Бенковски – СИК 002, Велико Търново – СИК 042, СИК 27, СИК 001, 
СИК 050, СИК 021, СИК 031, СИК 019, СИК 033, Габрово – СИК 41, Добрич – СИК 123, СИК 115, СИК 
094, СИК 132, Кърджали – СИК 009, Дупница – СИК 43 и СИК 44, Кюстендил – СИК 009, Пловдив – 
СИК 39, СИК 040,  Сливен – СИК 108, СИК 103, СИК 063, СИК 060, СИК 059, СИК 015, Стара Загора- 
СИК 112, Шумен – СИК 44;

– съмнения за некоректно преброяване на бюлетините: Дупница – СИК 43 и СИК 44, Плевен 
– СИК 006, Сливен – СИК 103, Стара Загора – СИК 132, СИК 103, Хасково – СИК 60, Шумен – СИК 
004, Ямбол – СИК 50;

– допускане на малолетно лице да упражни своя вот: Бургас – СИК 62, Велико Търново – СИК 
050;

– предоставяне данни на гласоподаватели на застъпник/представител на партия от член на 
комисията: Велико Търново – СИК 007, Сливен  – СИК 063;

– сгрешено име на водач на листа в обявленията пред секциите: РИК Перник;
– агресивно поведение от страна на застъпници: Сливен – СИК 063. 

II. Незаконна реклама и агитация 
– агитационни материали в близост до избирателна секция (на по-малко от 50 метра от 

входа на сградата, в която има избирателна секция): РИК Благоевград – разлепени материали 
около секции в Разлог, Бургас – СИК 222, секции в Слънчев бряг, с. Камено – СИК 006, Варна – СИК 
30601003, Велико Търново – СИК 112, СИК 040400096, СИК 3, СИК 4, Видин – СИК 5, СИК 79, СИК, 
Ново село – СИК 8, Враца, с. Гложене – СИК 19, Добрич – СИК 96, СИК 97, разлепени материали 
около секции в Балчик, Тервел и с. Пряспа, Кърджали – около секции в града и с. Глухар, Кюстендил 
– СИК 59, СИК 52, СИК 19, СИК 20, СИК 32, СИК 28, СИК 70, СИК 71, СИК 10, СИК 24, СИК 44, СИК 
55, СИК 36, с. Невестино, Ловеч, с. Летница – СИК 111700005,  Монтана – СИК 42, с. Лехчево, 
Пазарджик – СИК 43, СИК 44, Перник – СИК 76, 77 и 78, Плевен, с. Долни Луковит – СИК 007, с. 
Мечка – СИК 152400216, гр. Левски – СИК 8, гр. Долна Митрополия – СИК 15100012, сигнали за гр. 
Червен бряг, Пловдив – СИК 15, СИК 16, СИК 80, СИК 81, СИК 37, СИК 38, СИК 24, СИК 21, СИК 97, 
СИК 99, Разград – СИК 6, СИК 10, СИК 30, Русе – сигнали до РИК за множество рекламни матери-
али около секциите, Силистра – СИК 434, с. Айдемир – СИК 166, гр. Алфатар -СИК 202, Сливен – 
СИК 16, СИК 59, СИК 63, СИК 108, СИК 30, СИК 31, СИК 38, Смолян – СИК 11, София, 23 МИР – СИК 
55, СИК 06, Търговище – сигнали за разлепени материали в гр. Омуртаг, Хасково – СИК 4, Шумен 
– СИК 44, СИК 26, СИК 14, СИК 66, Ямбол – СИК 32;

– агитационни материали, поставени върху превозни средства: Велико Търново – СИК 67, с. 
Първомайци – СИК 061, Видин – СИК 50, СИК 79, сигнали до РИК, Враца – сигнали до РИК, Ловеч – 
СИК 079, Монтана – сигнали до РИК, Пазарджик – СИК 43, СИК 44, Пловдив – СИК 15, Сливен – СИК 
59, СИК 63, Шумен – СИК 4;

–  раздаване на агитационни материали: Благоевград – сигнал до РИК за раздаване на матери-
али на улицата, Бургас – СИК 61, с. Драганово – СИК 264, Велико Търново – СИК 67, Добрич – СИК 
82/83/84/85/86, Русе – сигнали до РИК, Сливен – СИК 60, София област, гр. Самоков – СИК 4 и 5;

– публикуване на материали в местни, регионални или национални вестници, призоваващи за 
гласуване в подкрепа на определени кандидати: Самоков – жалба до РИК;

– застъпници или други представители на политически сили с баджове, надписи и др. символи 
на партиите върху тениски, шапки и др.: Бургас – СИК 04, гр. Айтос – СИК 17 – 26, Велико Търново 
– СИК 01, СИК 07, Видин – СИК 69, Габрово, с. Дряново – СИК 8, Добрич – сигнал до РИК за няколко 
секции, Кюстендил – СИК 09, Дупница – СИК 43 и 44, Монтана – СИК 56, Плевен, с. Буховлък – 
СИК 152400205, Пловдив – СИК 21, СИК 24, СИК 31, Силистра – СИК 154, с. Йорданово – СИК 176, 
Сливен – СИК 15, СИК 16, София, 23 МИР – няколко секции в кв. „Студентски град“, София област, 
гр. Самоков – СИК 32 Търговище – секции в с. Лиляк, Хасково – СИК 4;

– пропагандни послания по местните радио и телевизионни станции: Стара Загора – в соци-
алната мрежа Facebook;

– aгитация по домовете на избирателите в изборния ден: Разград, общ. Кубрат, с. Беловец 
– СИК 30, Силистра, с. Йорданово – СИК 176, Шумен – засечена агитация в гр. Плиска и селата 
Памукчи и Дибич;
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– посещения на кандидати за народни представители в изборните секции: Бургас – СИК 61, 
Видин – СИК 50, СИК 69, СИК 79, Кюстендил – СИК 59, Дупница – СИК 004, Плевен – СИК 083, 
Стара Загора – СИК 56, Шумен – СИК 53;

– изпращане на sms-и с указания за гласуване за определен кандидат: Велико Търново – СИК 67, 
Видин – жалба до РИК, Добрич – жалба до РИК, Ловеч – СИК 005, Плевен – СИК 6, Русе – жалба до 
РИК, Стара Загора – жалба до РИК;

– агитация на чужд език: Варна – СИК 75, СИК 256, СИК 259, Велико Търново – СИК 11, СИК 15, 
с. Драганово – СИК 074, Добрич – СИК 96, СИК 115, СИК 123, Кърджали – с. Гривяк, Кюстендил – 
СИК 16, Монтана – СИК 56, Плевен, с. Мечка – СИК 152400216, Пловдив – СИК 15, СИК 16, СИК 41, 
СИК 38, СИК 35, СИК 37, СИК 34, СИК 32, СИК 31, Силистра, с. Йорданово – СИК 176, Сливен – с. 
Баня, Стара Загора – СИК 132, СИК 65, СИК 64, Търговище, гр. Омуртаг – СИК 15, Хасково – СИК 
50;

– представител на партия или член на комисия с агитационни материали: Бургас – СИК 222;
 – агитация в изборното помещение: Бургас – СИК 222, Враца – СИК 002, Пловдив, Разград, Цар 

Калоян – СИК 005,  Сливен – СИК 015.

III. Купуване на гласове
– раздаване на пари пред избирателната секция или в близост до нея: Благоевград – СИК 

089, Кюстендил – СИК 28, СИК 70, СИК 71, СИК 10, СИК 24, СИК 44, СИК 55, СИК 36, Силистра, с. 
Дулово – СИК 424;

– раздаване на храна или други продукти срещу гласуване: Варна, гр. Суворово – СИК 3, СИК 5, 
Велико Търново – СИК 096, , Плевен – СИК 083;

– сигнали за конкретни суми, предлагани за гласуване: Бургас – СИК 61, сигнали за предлагани 
суми в гр. Камено, Кюстендил, сигнал до РИК за предлагани суми в с. Невестино, Дупница – СИК 
004, Плевен, гр. Славяново – СИК 152400226, Пловдив – СИК 24, , Стара Загора – 4 жалби в РИК, 
Шумен – СИК 15, Ямбол – 2 жалби в РИК;

– изплащане на дълго забавени заплати или други възнаграждения: Пловдив – СИК 15;
– оповестяване на „тарифи“ за гласуване: Пловдив – СИК 21, Сливен – СИК 16;
– обявяване на готовност за продаване на гласове: Добрич – СИК 96, Кюстендил – СИК 009.

IV. Други форми на контролиран вот
– заплахи за физическа саморазправа с опоненти или избиратели: Кърджали – две жалби до 

РИК за заплахи за физическа саморазправа в с. Падина и с. Глухар, Кюстендил – СИК 28, 70, 71, 10, 
24, 44, 55, 36, Плевен – жалба до РИК за такова нарушение в гр. Червен бряг;

– заплахи с уволнение и други финансови санкции: Монтана – СИК 42;
– присъствие в близост до избирателната секция на лица без обозначителни знаци, които 

наблюдават поведението на избирателите: Варна – СИК 3, СИК 265, гр. Суворово –  СИК 5, Велико 
Търново – СИК 130, СИК 131, СИК 132, Видин – СИК 122, СИК 50, СИК 79, Габрово – СИК 41, Добрич 
– СИК 115, СИК 123, Кюстендил – СИК 009, жалба до РИК за с. Невестино, Ловеч, с. Александрово 
– СИК 111800072, Монтана – СИК 56, Пазарджик – СИК 43, Плевен – СИК 083, с. Мечка – СИК 
152400216, гр. Славяново – СИК 152400224,  гр. Левски – СИК 8, Пловдив – СИК 15, СИК 16, СИК 38, 
СИК 42, СИК 34, СИК 32, СИК 21, СИК 87, СИК 99, Силистра, с. Йорданово – СИК 176, Сливен – СИК 
16, Стара Загора – СИК 132, СИК 140, две жалби до РИК за различни секции в града,  Шумен – СИК 
9, СИК 15, СИК 53;

– масово присъствие на автомобили с различна от местната регистрация в квартали на на-
селеното място или пред избирателните секции: Кюстендил – СИК 28, СИК 70, СИК 71, СИК 10, 
СИК 24, СИК 44, СИК 55, СИК 36, Монтана – СИК 42, СИК 56, Плевен, гр. Левски – СИК 8, Пловдив 
– СИК 16, СИК 34;

– присъствие на голям брой застъпници на един кандидат пред изборното помещение или в 
близост до него: Бургас – СИК 71, Велико Търново – СИК 040400107, Ловеч, с. Александрово – СИК 
111800072, Плевен, с. Мечка – СИК 152400216, Пловдив – СИК 16, СИК 42, Сливен – СИК 21, СИК 63;

–  превоз на групи от избиратели до изборните секции: Бургас, Царево – СИК 5 – 7, Варна, 
с. Бенковски – СИК 2, Габрово – СИК 10, Кърджали – сигнал до РИК за превоз на избиратели в с. 
Люляково, Кюстендил – СИК 59, СИК 15, СИК 16, СИК 19, СИК 20, СИК 111, сигнал за превоз на из-
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биратели в с. Невестино, Пазарджик – СИК 44, Плевен – СИК 083, с. Долни Луковит – СИК 007, гр. 
Левски – СИК 8, Пловдив – СИК 16, СИК 42, Русе – сигнал до РИК, София област, Самоков – СИК 34 
и сигнал за превоз на избиратели до секции в Костинброд, Стара Загора – СИК 132;

– групово гласуване на лица, които очевидно не са роднини или близки помежду си: Варна – 
СИК 75, СИК 76, СИК 259, Кюстендил – СИК 19, СИК 20, Монтана – СИК 56, Пазарджик – СИК 44, 
Плевен, с. Долни Луковит – СИК 007, Пловдив – СИК 15, СИК 16, СИК 21, СИК 24, СИК 31, СИК 42, 
Стара Загора – СИК 132, Шумен – СИК 9;

– едно и също лице придружава няколко гласоподаватели до изборната секция (повече от 
2 пъти): Бургас, с. Драганово – СИК 264, Габрово – СИК 41 – СИК 44, Добрич – СИК 78, СИК 96, 
Кюстендил – СИК 016, СИК 017, СИК 020, СИК 059, жалба до РИК за с. Невестино, Плевен, с. Мечка 
– СИК 152400216, гр. Славяново – СИК 152400224, гр. Левски – СИК 8, Хасково – СИК 68, Шумен – 
СИК 9;

– събиране на лични карти на избиратели: Кърджали – жалби до РИК за събиране на лични 
карти на избиратели в селата Мост, Падина и Русалско, Кюстендил – жалба до РИК за различни 
секции, Сливен – СИК 16, СИК 21, София област, гр. Самоков – СИК 34, Стара Загора – СИК 167, 
Велико Търново – СИК 096;

– съставяне / използване на списъци с лични данни на избирателите: Габрово – СИК 37, СИК 
38, Пловдив – СИК 032, София област, гр. Самоков – СИК 34;

– разпитване на избирателите, които са упражнили правото си на глас за кого са гласували 
(без анкетьорите на оторизираните социологически агенции): Велико Търново – СИК 130, СИК 
131, СИК 132, Кюстендил – СИК 018, СИК 019, СИК 020, Пловдив – СИК 16, СИК 21, Разград – СИК 
3, СИК 067, Сливен – сигнали до РИК за разпитване на гласоподаватели в селата Съдийско поле, 
Сърмево, Баня и Коньово;

– изнасяне на бюлетини от избирателната секция: Добрич – жалба до РИК за изнасяне на бю-
летини в с. Зърнево, Монтана – СИК 56;

–  раздаване на бюлетини в близост до избирателната секция: Добрич – сигнал до РИК за 
раздаване на бюлетини извън избирателната секция в село Ведрина;

– заснемане на бюлетина в тъмната стаичка: Добрич – сигнал от гр. Каварна, Пловдив – СИК 
031, София област, Самоков – СИК 32;

– разкриване тайната на вота от избирател (показване на бюлетината пред членовете на 
комисията или пред застъпник, др.): Благоевград – СИК 65, Бургас – СИК 61, Велико Търново – СИК 
33, СИК 21, СИК 50, Видин – СИК 74, Добрич – СИК 96, Кюстендил – СИК 09, Монтана – жалба 
до РИК, Перник – СИК 136, Плевен – СИК 006, гр. Славяново – СИК 152400226, Пловдив – СИК 
16220243, СИК 162202040, СИК 37/162202037, СИК 162202032,  Разград – СИК 9, цар Калоян – СИК 
05, Силистра, с. Айдемир – СИК 166, Сливен – СИК 63, Стара Загора – СИК 132, Шумен – СИК 137;

– не е гарантирана тайната на вота на гласоподавател, гласуващ с подвижна избирателна 
урна: Видин – СИК 122, Брегово – СИК 15;

– установяване на прекомерно висок брой на недействителни бюлетини (повече от 3 % от 
общия брой подадени бюлетини в избирателната секция): Кърджали – СИК 006, Стара Загора – 
СИК 132, Шумен – СИК 37;

– отстраняване на наблюдатели и застъпници при броене на бюлетините: Варна – СИК 256, 
Монтана – СИК 56.
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Приложение № 3

Прозрачност, отчетност и почтеност в изборния процес

Резултати от национално представително изследване на обществените 
нагласи, проведено в периода 7-8 май 2013 година (пределекторално изследване)

Смятате ли, че институциите подготвиха добре изборите?

Да 23.1%

Не 23.0%

Не мога да преценя 53.8%

Кои бяха най-сериозните проблеми на предизборната кампания?

Купуването на гласове 56.3%

Неадекватна реакция на сигнали за купуване на гласове 18.0%

Недостатъчна информационна кампания за гражданите 17.6%

Липсата на достатъчно дебати за бъдещето на страната/района 15.3%

Нямаше проблеми 14.1%

Опитите на бизнес сдружения и работодатели да участват в изборния 
процес, като оказват влияние над своите работници

12.3%

Проблеми с избирателните списъци 12.1%

Некомпетентни действия на районните избирателни комисии 8.9%

Невъзможност на българите извън страната да гласуват 7.8%

Лоша организация на кмета/общинската администрация 5.9%
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На вас лично, някой предлагал ли ви е пари или нещо друго, за да гласувате за определена 
партия?

Да 2.9%

Не 96.6%

Без отговор 0.5%

Ако на Вас или на Ваш роднина/познат някой е предложил да купят Вашия/неговия глас, 
подадохте ли сигнал до институциите?

Без отговор 0.1%

Не съм подавал сигнал 2.8%

Да, в съответната администрация (общинска, областна) 0.1%

Да, към медии 0.1%

Не са ми предлагали на мене/роднини/познати да купят гласа 96.9%
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Смятате ли, че финансирането на кампанията за парламентарните избори беше прозрач-
но в достатъчна степен?

Да 10.6%

Не 40.5%

Не мога да преценя 48.8%
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Резултати от национално представително изследване на обществените нагласи,
проведено в периода 18 – 20 юни 2013 година (постеделекторално изследване)

Кои бяха най-сериозните проблеми на отминалата предизборна кампания?

Скандалът с бюлетините, оповестен в деня за размисъл 75.9%

Купуването на гласове 41.2%

Скандалът с подслушването на политици и висши длъжностни лица 32.9%

Липсата на достатъчно дебати за бъдещето на страната/района 17.8%

Негативната предизборна кампания 17.4%

Неадекватна реакция на сигнали за купуване на гласове 13.4%

Недостатъчна информационна кампания за гражданите 12.6%

Опитите на бизнес сдружения и работодатели да участват в изборния 
процес, като оказват влияние над своите работници

9.7%

Невъзможност на българите извън страната да гласуват 6.6%

Нямаше проблеми 6.3%

Некомпетентни действия на районните избирателни комисии 5.8%

Проблеми с избирателните списъци 5.3%

Лоша организация на кмета/общинската администрация 3.3%

Вие/ваши близки бяхте ли свидетел на нарушения в изборния ден?

Не сме били свидетели на подобни нарушения в изборния ден 92.6%

Партийни активисти извършваха агитация в изборния ден 2.8%

Друго 1.3%

Застъпници или представители на партии контролираха начина, 
по който гласуват избирателите

1.3%

Предложиха Ви да станете застъпник и да осигурите гласове срещу 
заплащане

1.1%
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Представители на местната власт контролираха начина, по който 
гласуват избирателите

0.6%

Представители на местната власт извършваха агитация в изборния ден 0.4%

Секционните комисии не отделяха бюлетината и не поставяха първия 
печат непосредствено преди да я дадат на избирателя

0.3%

Секционните комисии не спазваха стриктно правилата за регистрация 
и достъп до изборните помещения на застъпници и наблюдатели

0.3%

Секционните комисии пропускаха да попълнят всички данни 
в избирателните списъци

0.1%

Секционните комисии правиха опити за подмяна на изборните 
резултати

0.1%

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

Без отговор 0.5%

Да гласувате под натиск, защото зависите от работодател 0.2%

Да гласувате под натиск, защото зависите от местната власт 0.2%

Да гласувате под натиск от местни политически лидери 0.1%

Не ми се случило нито едно от тези неща 99.0%
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А случи ли Ви се някое от тези неща в изборите?

Да гласувате срещу заплащане за този, за когото ви платиха 0.1%

Не ми се случило нито едно от тези неща 99.6%

Без отговор 0.3%

Защо хора приемат да гласуват срещу заплащане?

Бедни са и имат нужда от пари 53.2%

Защото така се препитават хората от малцинствата 36.7%

Имат ниска политическа култура 29.1%

Всички вземат, ако има кой да им предложи 28.3%
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Такава е практиката в България 23.2%

Гласуването е тайно, вземат парите и гласуват за когото решат 22.5%

Няма значение за кого ще гласуват, поне да вземат нещо 21.9%

Не мислят за бъдещето 17.7%

Защото смятат, че 4 години ще крадат от тях, по-добре е сега да им 
дадат нещо

17.3%

Защото не са наясно, че това е престъпление 11.6%

Защото не са наясно за кого да гласуват 9.6%

Друго 0.5%

Не знам 4.3%

Чия е основната отговорност за изборните нарушения?

На политическите партии, които се интересуват само от резултата, 
но не и от честността на изборите

49.5%

На организирани престъпни групировки, които по този начин си купуват 
власт

15.8%

На самите граждани, защото не защитават правата си 7.5%

На отделни кандидати, които са свикнали да постигат целите си неза-
висимо от средствата

6.2%

На правителството заради слабата подготовка на изборите 5.7%

На МВР заради неефективните действия за предотвратяване и разкри-
ване на купуване на гласове и натиск над избирателите

4.7%

На Централната избирателна комисия, защото не обучи достатъчно 
членовете на избирателните комисии

1.1%
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На районните избирателни комисии, защото не реагираха адекватно на 
жалби и сигнали

1.0%

На секционните комисии, защото не спазваха стриктно правилат 0.7%

На кметовете/общинската администрация заради недостатъчна ин-
формация за промени в изборните списъци и секции

0.4%

Друго 0.6%

Не мога да преценя 14.5%

Смятате ли, че институциите подготвиха добре изборите?

Да 39.8%

Не 26.5%

Не мога да преценя 33.7%
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Според вас, кои от следните източници имаха най-голяма тежест/значение във финанси-
рането на предизборната кампания през тази година?

Средства от приближени на партията фирми 32.9%

Самите партии 32.8%

Свързани с партиите икономически групировки от сенчестия бизнес 31.8%

Средства от общински и държавни фирми 8.2%

Самите кандидати за депутати 7.3%

Приближени до съответната партия медии 5.9%

Дарения от граждани 2.8%

Не зная 23.5%

Имате ли съмнение, че избраните народни представители ще бъдат зависими от онези, 
които финансираха техните кампании?

Да, категорично 40.4%

По-скоро да 32.6%

По-скоро не 2.8%

Категорично не 3.1%

Не мога да преценя 21.1%
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