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УВОД
На 25 октомври 2015 година се проведе вторият национален референдум в найновата демократична история на България. Въпросът, на който българските граждани
имаха възможност да отговорят, се отнасяше до едно от техните основни политически
права и до начина, по който то може да бъде упражнено: „Подкрепяте ли да може да се
гласува и дистанционно по електронен път при провеждане на изборите и
референдумите?”.
Значението на този инструмент на пряката демокрация не се изчерпваше само с
факта, че той засяга съществени права на избирателите. Въпреки че през изминалите 25
години в страната се осъществява процес на демократизация, референдумът не бе
утвърден инструмент за гражданско участие при вземането на решения и управлението
на страната. Всъщност, за изминалия 25-годишен период се е провел само един
национален референдум – относно създаването на нови мощности за производство на
енергия от ядрени източници през 2013 година. Резултатите от дискусията, която тогава
се проведе, дадоха основание за прибързана оценка, че българите не са достатъчни
зрели, за да вземат отговорни решения за бъдещето на страната и че референдумът е
рисков инструмент, който не трябва да се прилага често. Всъщност, единственият
коректен извод, който можеше да се направи преди провеждането на втория
референдум през 2015 г. бе че в България все още не е утвърдена традицията за
провеждане на преки допитвания, в които гражданите да изразят своята позиция по
важни обществени въпроси, както и че е нужно мобилизирането на значителна
обществена енергия, за да бъде утвърден този тип пряко участие на гражданите в
управлението.
Отчитайки критичното значение на предстоящия референдум за утвърждаването
на демокрацията в страната и съзнавайки отговорността на структурите на
гражданското общество, през лятото на 2015 година Асоциация „Прозрачност без
граници” взе решение да стартира инициатива, насочена към информиране на
гражданите за необходимостта от широко гражданско участие и осъществяването на
граждански мониторинг над институциите, които подготвят и провеждат референдума
относно електронното гласуване по интернет.
При осъществяването на тази гражданска кампания, организацията се ръководеше
от намерението да съдейства на българските граждани да изразят своята позиция като
свободни хора и да реализират на практика правото си да влияят пряко върху
управлението на страната. В процеса на нейното реализиране екипът на Асоциация
„Прозрачност без граници” се ръководеше от максимата, че този референдум трябва да
осигури възможност на българите, живеещи в и извън страната, да се произнесат по
тема, която е от значение за консолидиране на демокрацията и да мобилизира техния
потенциал в подкрепа на развитието на България.
Настоящият доклад отразява резултатите от осъществената гражданска
инициатива. Той е израз на разбирането, че гражданските организации дължат
отчетност за своята работа и че постигнатите резултати, направените изводи и
формулираните препоръки следва да бъдат достояние на широк кръг от граждани и
институции.
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ЦЕЛИ

И ОБХВАТ НА ИНИЦИАТИВАТА НА
ГРАНИЦИ”

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ

БЕЗ

Провеждането на национален референдум по въпроса за въвеждането на
дистанционно гласуване по електронен път създаде възможност на българските
избирателите за изразят своята позиция като свободни хора и да влияят пряко върху
управлението на страната. Ръководена от разбирането, че гражданите трябва да се
възползват активно от своето неотменимо демократично право и че референдумът
трябва да се наложи като инструмент на пряката демокрация (особено когато е
необходимо да се вземат важни решения за обществото), Асоциация „Прозрачност без
граници” стартира широка гражданска инициатива, фокусирана в две насоки:
 информационна кампания за гражданите, която цели да ги информира за
възможностите да упражнят своето право на участие в референдума, за
ефектите от използването на механизмите на пряката демокрация върху
политическите процеси в страната, както и за аргументите „за” и „против”
електронното дистанционно гласуване;
 граждански мониторинг върху процеса по подготовка и провеждане на
референдума, който цели преди всичко упражняване на обществен контрол
върху ангажираните институции и спазване на водещите демократични
стандарти в този процес.
Осъществяването
мобилизирането на:

на

инициатива

стана

възможно

благодарение

на

 водещи експерти от сферата на социалните, политическите и правните науки,
които разполагат с опит и експертиза в наблюдението на изборния процес,
международните стандарти за провеждане на избори, пряката демокрация и
финансирането на предизборни и информационни кампании;
 създаването на широка коалиция от неправителствени организации от
цялата страна, които работят активно на местно ниво и изградили са
авторитет сред местните общности;
 доброволци, които имаха ключова роля при осъществяването на
информационната кампания и при мониторинга върху провеждането на
референдума.
Със съдействието на този кръг от поддръжници Асоциация „Прозрачност без
граници” разгърна широка информационна кампания, включваща:
 анализ на общностите, които биха били най-пряко засегнати от решението за
въвеждане на електронно гласуване по интернет;
 разработване
на
информационни
материали,
които
повишават
информираността на българските граждани относно значението на
референдума като инструмент на пряка демокрация и дават конкретна
информация относно подготовката и провеждането на конкретния референдум;
 разработване на информационни материали, които дават допълнителна
информация относно аргументите „за” и „против” електронното дистанционно
гласуване;
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 установяване на контакт с българските общности в чужбина и провеждане на
широка информационна кампания сред гражданите, живеещи зад граница,
която включва няколко етапа: информиране за условията за регистриране и
участие в предстоящия референдум; разработване на пакет с информационни
материали и бланки за регистриране; разработване на информационни
материали, свързани с въпроса на референдума и тяхното разпространение сред
българските общности в чужбина, в това число и със съдействието на медиите;
 разработване на информационни материали за българските граждани, живеещи
в страната, и тяхното разпространение със съдействието на местни и
национални медии и неправителствени организации от страната;
 провеждане на поредица от публични дискусии с участието на експерти на
организацията и граждани от 12 града, в рамките на които е представена позадълбочена информация относно темата на референдума и са търсени
възможности за подкрепа на гражданската инициатива;
В началото на октомври 2015 година Асоциация „Прозрачност без граници”
предприе действия за получаването на официален статут на наблюдател на
референдума1. Въз основа на предприетите стъпки организацията мобилизира
подкрепата на 167 доброволци и 25 неправителствени организации и извърши
наблюдение на избирателния процес. Инициативата за мониторинг се основаваше на
следните действия:
 създаване на широка застъпническа мрежа от доброволци и неправителствени
организации, работещи на местно ниво във всички региони на страната, и,
които са обединени – Национална мрежа за наблюдение на изборния процес;
 участие в публични дискусии и срещи, организирани от неправителствени
организации, инициативни комитети и неправителствени организации,
ангажирани в информационната кампания относно референдума;
 обучение на наблюдатели на изборния процес и провеждания референдум,
което е насочено към идентифициране на нарушения и сигнализиране на
институциите с цел ограничаване на нарушенията в деня на референдума;
 осъществяване на наблюдение на референдума във всички ключови етапи информационната кампания, организационна подготовка и провеждане на
референдума на 25 октомври 2015 г.;
 участие в различни формати на телевизионни и радио предавания и дискусии,
които са насочени към разпространение на информация относно референдума,
мобилизиране на обществена подкрепа за инициативата и мобилизиране на
широко гражданско участие в референдума;
 извършване на оценка на резултатите от осъществената инициатива, анализ на
резултатите от наблюдението и формулиране на препоръки за промени в
законодателството, свързано с провеждане на референдуми и избори.

1

Вж. Решение на ЦИК № 2533-МИ/НР от 09.10.2015 г. относно регистрация на наблюдатели от
сдружение „АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ за участие в изборите за общински
съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.:
https://www.cik.bg/bg/decisions/2533/2015-10-09.
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ІІ.

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ И ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНИЯ
РЕФЕРЕНДУМ: ДЕЙСТВИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ, РЕГИСТРИРАНИТЕ
В ПОДКРЕПА И ПРОТИВ ДИСТАНЦИОННОТО ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ
Правилата, по които се проведе настоящият референдум, са регламентирани в
Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
Последните промени в закона са от 24 юли 2015 година, като въпреки заявените
намерения за съществено облекчаване на изискванията за минималния праг за
иницииране на референдум и за валидност на резултатите, в крайна сметка бяха
извършени несъществени изменения.
В тази връзка следва да се посочи, че бе намален броят на подписите на граждани,
които ангажират Народното събрание с последващи действия за свикване на
национален референдум – от 500 хиляди броят на необходимите подписи бе намален на
400 хиляди2. Въпреки че в рамките на дискусиите в Народното събрание неколкократно
бе декларирана готовност за намаляване прага на валидност на резултатите от
референдума (в тази връзка бяха постъпили няколко законопроекта, които предвиждаха
праг от 30, 40 или 50%) остана в сила съществуващите разпоредби, че „предложението,
предмет на референдума, е прието, ако в гласуването на участвали не по-малко от
участвалите в последните избори за Народно събрание и ако с „да” са гласували повече
от половината от участвалите в референдума избиратели (чл. 23, ал. 1)3.
В раздела относно Информационно разяснителната кампания бяха въведени
изрични разпоредби, че „в подкрепа на въпроса или въпросите на референдума и на
алтернативната позиция могат да се регистрират партии, коалиции и инициативни
комитети”, като тези, които не получават държавна субсидия по реда на Закона за
политическите партии, могат „имат право на средства за медийни пакети в размер на 40
000 лв.”4. Тази нова разпоредба създава възможности за участие на инициативни
2

Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление: Предложение за
произвеждане на национален референдум
Чл. 10. (2) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г. , в сила от 24.07.2015 г.) Народното събрание приема решение за
произвеждане на национален референдум, когато това е поискано от инициативен комитет с подписка,
съдържаща подписите на не по-малко от 400 000 български граждани с избирателни права и не
противоречи на ограниченията по чл. 9, ал. 2, 3 и 4.
3
Приемане или отхвърляне на предложението - предмет на референдума
Чл. 23. (1) Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в гласуването са участвали не помалко от участвалите в последните избори за Народно събрание и ако с "да" са гласували повече от
половината от участвалите в референдума избиратели.
(2) Ако предложението, предмет на референдума, не е прието, национален референдум по същия въпрос
може да бъде иницииран не по-рано от две години от датата на произвеждането на референдума.
(3) Когато в гласуването са участвали по-малко от участвалите в последните избори за Народно
събрание, но повече от 20 на сто от гражданите с избирателни права, и ако с "да" са гласували повече от
половината от участвалите в референдума, предложението, предмет на референдума, се внася в
Народното събрание и се разглежда по реда на чл. 52.
4
Информационно-разяснителна кампания
Чл. 16. (2) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2015 г. , в сила от 24.07.2015 г.) В подкрепа на въпроса или въпросите на
референдума и на алтернативната позиция могат да се регистрират партии, коалиции и инициативни
комитети. При едновременно произвеждане на национален референдум и избори партиите и коалициите,
регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в изборите, могат да ползват регистрацията
си при информационно-разяснителната кампания за произвеждане на националния референдум.
(3) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2015 г. , в сила от 24.07.2015 г.) Партиите, коалициите и инициативните
комитети по ал. 2, които нямат право на държавна субсидия по Закона за политическите партии, имат
право на средства за медийни пакети в размер на 40 000 лв., които се предоставят и разходват по реда на
чл. 178 от Изборния кодекс…
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комитети, които не разполагат с финансови ресурси, но имат желание да дадат своя
принос в дискусията по темата на референдума. Предвид факта, че така се насърчава
плурализмът на мнения и се създават предпоставки за по-задълбочена и всеобхватна
дискусия по обсъждания въпрос, тази разпоредба може да бъде оценена като позитивна
стъпка от процеса за развитие на законодателството в тази област.
Съгласно разпоредбите на закона, две институции имат по-съществена
отговорност за подготовката на референдума и за провеждането на информационната
кампания: Централната избирателна комисия и Министерският съвет.
С Постановление № 230 на Министерският съвет от 27 август 2015 година бяха
определени разходите за провеждане на местните избори и националния референдум.
Основната част от средствата са предназначени за организационно-техническа
подготовка, възнаграждения на членовете на комисиите, охрана, за дейността на ЦИК.
За информационната кампания са определени общо 750 хил. лв., от които 600 хил. лв.
за първия тур и 150 за втория тур. В тази връзка е необходимо да се отбележи, че
средствата за първия тур всъщност включват и средствата за информационна кампания
за националния референдум.
Таблица 1: План-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на
местни избори и национален референдум5
№

Наименование на разходите

1.

Разходи по бюджета на Централната
избирателна комисия за организационнотехническа подготовка на изборите, в т.ч.:

1.1.

За възнаграждения, включително
осигурителни вноски на заетите по
граждански договори

1.2.

1.3.
1.4.

2.

2.1.

2.1.

I тур

II тур

Общо

5 900 000

300 000

6 200 000

200 000

100 000

300 000

За материално-техническо осигуряване на
изборния процес,
в т. ч. за обработка на данните от
гласуването и за издаване на бюлетин с
резултатите
Разходи за медийни пакети за партии,
коалиции и инициативни комитети
За разяснителна кампания за правата и
задълженията на гражданите и за начина на
гласуване

4 100 000

50 000

4 150 000

600 000

150 000

750 000

Разходи по бюджета на Министерския съвет
за организационно-техническа подготовка
на изборите и за произведените избори в
община Сърница, в т.ч.:
За възнаграждения, включително
осигурителни вноски на членовете на
общинските и на секционните избирателни
комисии
За възнаграждения, включително
осигурителни вноски на членовете на
общинските и на секционните избирателни
комисии

26 500 000

10 500 000

37 000 000

16 400 000

5 000 000

21 400 000

16 400 000

5 000 000

21 400 000

5

1 000 000

1 000 000

План-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за общински съветници и за
кметове и на национален референдум с въпрос „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно
по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“ на 25 октомври 2015 г., приета с
Постановление № 230 на Министерският съвет от 27 август 2015 година.
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За логистично осигуряване на изборния
процес
от
администрацията
на
Министерския
съвет,
областните
и
общинските администрации, в т. ч. за
отпечатване на хартиените бюлетини,
включително
и
таксата за финансов контрол
За осигуряване на устройства за машинно
гласуване, за програмно осигуряване,
съхранение и техническа поддръжка,
включително консумативи
Разходи по бюджета на Министерството на
регионалното развитие – Главна дирекция
„Гражданска регистрация и
административно обслужване“,
в това число за произведените избори в
община Сърница
Разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи

10 000 000

5.

Разходи по бюджета на Министерството на
външните работи, в т. ч. за организацията на
международен пресцентър

1 500 000

6.

Разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката
Разходи на Българското национално радио

8 000

8 000

16 000

100 000

100 000

200 000

2.2.

2.3.

3.

4.

7.

5 500 000

15 500 000

100 000

100 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

1 000 000

4 000 000
1 500 000

8.

Разходи на Българската национална
телевизия

400 000

100 000

500 000

9.

Разходи на Българската телеграфна агенция

60 000

40 000

100 000

10.

Разходи по бюджета на Сметната палата

35 000

ОБЩО:

38 503 000

35 000
12 048 000

50 551 000

Министерският съвет изработи информационен лист, който дава основна
информация относно въпроса на референдума, мотивите за неговото иницииране, както
и указания за времето, мястото и реда за неговото произвеждане. Тази информация
отговаряше на основните изискванията на закона6, но като цяло не може да изпълнява
функциите на информационен източник, който запознава детайлно избирателите с
обсъждания въпрос, с аргументите „за” и „против”. По своя характер информационният
лист има характеристиките на служебна информация, която припомня на гражданите,
че предстои подобно събитие, но практически не може да послужи като съдържателна
основа на ефективна информационна кампания на гражданите. Този информационен
лист бе разпространен единствено чрез интернет сайтовете на общините, а откъслечна
информация за него можеше да бъде установена само от кратки съобщения на медиите,
информиращи, че подобен материал вече е създаден. Самостоятелни публикации на
информационния лист в националните печатни и електронни медии не можеха да бъдат
установени в периода на кампанията.
6

Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 15, ал. 2:
„Министерският съвет организира издаването на информационен лист, който съдържа:
1. формулировката на въпроса;
2. кратка информация за мотивите на референдума въз основа на предложението за неговото
произвеждане;
3. информация за времето, мястото и реда за произвеждане на референдума.”
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Тук е необходимо да се отбележи, че за да могат да реализират пълноценно своите
права, българските граждани се нуждаеха от съдържателна информация по темата,
която не се ограничава само до организационните аспекти (времето, мястото и реда за
произвеждане), а и от информация относно мотивите за инициирането на референдума
(така, както определя чл. 15 от закона) и водещите аргументи „за” и „против”
обсъждания въпрос. За да има смисъл от провеждането на референдума, беше
необходимо да бъдат подготвени и разпространени информационни материали,
насочени към максимално широка аудитория. Това включва както изготвянето на
брошури, аудио и видео клипове, така и тяхното своевременно разпространение както
сред българските граждани, живеещи в страната, така и живеещите в чужбина. В пряка
връзка с този процес е и поддържането на интернет страници на институциите (преди
всичко на МВнР), съдържащи достатъчно информация, която да служи като
пълноценен ориентир относно участието на българските граждани в чужбина.
В допълнение към този информационен материал на Министерския съвет,
Централната избирателна комисия създаде поредица от информационни материали
(клипове и брошури), които бяха публикувани на сайта на комисията и съдържаха
важни указания за участието на избирателите, които обаче достигнаха до избирателите
късно, в някои случаи – ден преди да настъпи крайният срок за предприемане на
определени административни действия, свързани с участието на избирателите. Наред с
това, проверка на сайта на ЦИК, извършена в началото на кампанията, показваше
закъснение при публикуването на информация по темата за референдума 7. В тази
връзка е необходимо да се отбележи, че пропуски от подобен характер оказват
негативно въздействие върху информираността на гражданите, живеещи в чужбина,
които следва да бъдат своевременно запознати, за да могат да предприемат действия за
участие в референдума.
Въз основа на описаното може да се оцени, че въпреки отделените средства за
информационна кампания, като цяло действията на институциите не бяха насочени към
широкото и ефективно разпространение на информация за провеждащия се
референдум. Създаде се впечатлението, че темата за местните избори е доминиращ
въпрос в публичното пространство, а темата за референдума е съпътстващ въпрос, на
който институциите не обръщат самостоятелно внимание.
По-същественият дефицит в работата на Централната избирателна комисия,
обаче, бе свързан с подготовката и провеждането на референдума. Като институция,
която носи основната отговорност за изборния процес и референдума, ЦИК осъществи
подготовката, като изработи хронограма на действията по подготовка и провеждане на
референдума, разработи методически указания за общинските и за секционните
избирателни комисии, проведено обучение на общинските избирателни комисии,
подготви и разпространи две информационни брошури и клипове в рамките на своята
информационна кампания.
Наред с това, поради негативното въздействие върху качеството на изборния
процес и особено върху избирателната активност за референдума, е необходимо да се
бъдат отбелязани проблеми, произтекли от няколко ключови действия и решения на
ЦИК (а оттам и на ОИК):
7

Към началото на септември 2015 г. секциите на интернет страницата „избори и референдум” и
„гласуване в чужбина” бяха непопълнени и не предоставяха информация за гражданите.
Функционирането на тези секции беше нужно, за да позволи по-ранно информиране на българските
граждани, живеещи в чужбина. Секцията „машинно гласуване” също не предоставяше информация към
този момент.
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 изработване на методически указания, които не дават ясни и прецизни
процедури за боравенето с изборните книжа, създават объркване за членовете
на комисиите и избирателите.
В тази връзка е необходимо специално да се отбележи указанието на стр. 27 от
Методическите указания за СИК8 (Б. Гласуване в националния референдум, т.
3), според което „Гласоподавател, който желае да гласува и в националния
референдум, и за общински съветници и за кметове, получава от СИК
бюлетините за тези видове избори и за националния референдум и влиза в
кабината с всички бюлетини наведнъж”. Асоциация „Прозрачност без
граници” възрази срещу тази формулировка, защото така формулирано,
указанието създаваше основание за произволно интерпретиране на желанието
на избирателите да участват в референдума и до противоречива практика на
различните избирателни комисии. За съжаление, резултатите от наблюдението
доказаха основателността на възражението.
 повърхностно обучение на членовете на общинските и секционните
избирателни комисии, което не позволи преодоляване на един от
съществените дефицити на изборния процес – организационните нередности.
Въпреки призивите за по-качествено обучение, то бе проведено в рамките на
сравнително ограничен период от време (за около 2-3 часа, обикновено – в
седмицата преди изборите), без задълбочено предоставяне на огромния обем от
информация, като на практика не всички членове разполагаха със свой
информационен пакет от материали. Проведените обучения не се базираха на
практическо проиграване на казуси, в това число с практически занимания за
попълване на протоколите.
Обучението на избирателните комисии бе осъществено по схемата на
йерархична подчиненост, като ЦИК проведе обучение на ОИК, а в последствие
– членове на ОИК участваха в обучението на секционните комисии. От една
страна, този начин на организиране на обучението бе логичен, но от друга
страна – доведе до различия в начина на провеждане на обучението,
отдръпване от отговорност на ЦИК от този процес на местно ниво, а в
изборния ден – до липса на лидерство от страна на ЦИК, до разнородна и
противоречива практика по прилагането на правилата от различните ОИК и
СИК.
 отсъстващи, закъснели и противоречиви указания относно достъпа до
бюлетините за референдума, което доведе до затруднения за избирателите и
възпрепятстване на участието им в референдума.
В изборния ден липсата на лидерство и отговорност от страна на ЦИК доведе
до бездействие спрямо постъпващите сигнали за нередности при достъпа по
бюлетините за референдума и за хаоса в изборните помещения. След
първоначалния отказ от ангажиране с ясни указания, валидни за всички
комисии, в следобедната част на изборния ден ЦИК даде указание за прилагане
на еднородна практика, при която всички граждани получават бюлетини за
8

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс и Закона
за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление за секционните
избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на
територията на страната на 25 октомври 2015 г. (приети с Решение № 2525-МИ/НР от 8 октомври 2015 г.
на ЦИК, поправени с Решение № 2561-МИ/НР от 12 октомври 2015 г. на ЦИК).
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референдума, без да се разпитват изрично, и също така указа да се прилагат
еднакви правила за достъп до тъмната стаичка за гласуване. Въпреки това, част
от ОИК (Стара Загора, Шумен, Търговище, Кърджали и др.) продължиха
практиката, установена от сутринта.
Тези действия (а в някои случаи и липсата на действия) на изборната
администрация на централно и местно ниво доведоха до затруднения за
избирателите, възпрепятстване на участието им в изборния процес, хаос в
изборните помещения, разкриване на тайната на вота, опити за оказване на
натиск върху част от избирателите да не участват в референдума.
Информационната кампания във връзка с референдума и предизборната кампания
за местни избори през есента на 2015 година се отличиха и с друг съществен проблем –
практическото отсъствие на кампания в рамките на по-голямата част от предвидения
30-дневен период. Тенденцията за намаляване на интереса към този съществен
компонент от изборите бе установена от Асоциация „Прозрачност без граници“ още
през 20143. И докато през 2014 г. предизборната кампания можеше да бъде оценена
като вяла, то през 2015 година същинската агитация отсъстваше през ¾ от периода,
като практически тя се осъществи в последната седмица преди изборите. Част от
причините следва да се търсят в: 1) умората на избирателите от политически обещания
без последователни действия по тяхното реализиране; 2) разширяване на схемите за
купуване на гласове като пряк механизъм за получаване на избирателна подкрепа,
който замества необходимостта от предизборната агитация и убеждаване на
избирателите в предимствата на политическите алтернативи, предложени от партиите и
кандидатите; 3) разширяване на инструментите за оказване на натиск от субекти с
важно значение за местните общности (частен бизнес, представители на местни власти,
лидери на общности) и за мобилизиране на избирателна подкрепа на местно ниво въз
основа на роднински връзки, зависимости на местно ниво и т.н.
В тази контекст е необходимо да се отбележи, че, с малки изключения9,
политическите партии, регистрирани като поддръжници или противници на
въвеждането на дистанционно електронно гласуване, не поставиха темата за
референдума като самостоятелен предмет на дискусия в рамките на провеждащата се
кампания. По обясними причини местните избори заеха практически цялата част от
предизборните кампании на партиите, като темата за референдума бе споменавана
накратко в рамките на предизборните мероприятия, организирани във връзка с
местните избори. Причините за това са няколко, като на преден план могат да бъдат
изведени две основни:
 Водещата причина за този поход бе непосредственият интерес към запазването
или получаването на достъп до управленски позиции в местната власт, което
по естествен път доведе до маргинализиране на темата за референдума или я
операционализира като помощен инструмент в рамките на същинската
предизборна кампания на партиите.
 Другата причина, поради която референдумът като цяло бе ингориран в
рамките на дискусията, се дължеше на стратегиите на част от партиите, които
9

От общо регистрираните 25 партии и 1 коалиция практически по-активна позиция можеше да бъде
установена от Реформаторския блок, като негови представители проведоха и взеха участие в поредица от
дискусии, пряко свързани с темата на референдума. Шест партии бяха регистрирани против въвеждането
на дистанционно електронно гласуване. Конкретна информация за имената на партиите, коалициите и
инициативните кометите, регистрирани за участие в националния референдум, е публикувана на сайта на
ЦИК: https://www.cik.bg/bg/nr2015/registers.
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са против въвеждането на дистанционно електронно гласуване. Като се вземе
предвид високият праг за валидност на референдума, това означаваше, че
игнорирането на темата води до липса на интерес към участие в референдума и
до неговото проваляне.
Друг кръг от участници, които изиграха по-активна роля в информационната
кампания, бяха инициативните комитети, регистрирани в подкрепа и против
въвеждането на дистанционно електронно гласуване10. В тази връзка, на фона на вялата
информационна кампания се открои кампанията на инициативния комитет „Гласувай
без граници”, представляван от Мануела Георгиева Малеева – Франиер. Комитетът
проведе активна кампания в интернет пространството, поредица от срещи с граждани и
взе участие в други дискусии, организирани от медии и неправителствени организации.
Един от проблемите, които не бяха очаквани, но за съжаление се откроиха в хода
на информационната кампания, бяха опитите за злоупотреба с държавни субсидии,
предоставени на инициативни комитети, и отклоняването на средства към сайтове на
организации, които претендират, че са медийни доставчици. Парадоксално се оказа, че
средствата за медийни пакети, които целяха да повишат обществената информираност
относно позициите „за“ и „против“ въпроса на референдума, не съдействаха за
постигане на тази цел и не насърчиха плурализма на мнения.
Медийният мониторинг и на анализът на решенията на ЦИК откроиха проблеми в
няколко насоки:
 Спорни решения на ЦИК за финансиране на партии, получаващи субсидия – в
тази връзка следва да се отбележи, че след съдебно оспорване на решения за
предоставяне на субсидия на стойност 163 хил. лв., този незаконосъобразен
начин за финансиране бе отменен.
 Спорни решения на ЦИК, които доведоха до финансиране на свързани лица – в
тази връзка следва да се отбележи, че липсата на последователен подход и
липсата на ясни критерии на ЦИК доведе до поредица от решения на обща
стойност 350 хил. лв., които скандализираха публичното пространство поради
факта, че предоставят държавни субсидии на свързани лица. По този начин се
оказва, че въз основа на безкритичния подход на централната изборна
администрация са заобиколени лимитите за предоставяне на държавна
субсидия и са създадени предпоставки за неравнопоставено третиране на
всички регистрирани участници, и то с обществени ресурси.
 Липса на ясно установени критерии на ЦИК за разпределяне на публични
средства, които не допускат финансиране за свързани лица, както и липса на
конкретни действия от страна на ЦИК за извършване на проверка за свързаност
между инициативни комитети, неправителствени организации и сайтове, които
декларират, че предоставят медийни услуги.
 Практически отказ от осъществяване на контрол от страна на ЦИК върху
изразходването на държавната субсидия – съгласно разпоредбите на Изборния
кодекс, които се отнасят и до референдумите, ЦИК е институцията, която има
правомощия за осъществява контрол по спазване на правилата за финансиране
на кампаниите. В тази връзка ЦИК приложи практически отказ от извършване
на проверки на редица въпроси, които възникнаха в публичното пространство,
10

В подкрепа на отговор „да“ бяха регистрирани 6 инициативни комитети, а в подкрепа на отговор „не“
бяха регистрирани 10 инициативни комитета. Конкретна информация може да се намери на същото
място на сайта на ЦИК: https://www.cik.bg/bg/nr2015/registers.
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като например: дали сайтовете на неправителствени организации могат да
бъдат считани за медии, които предоставят медийни услуги по смисъла на
изборното законодателство; както и дали реално са изпълнение дейностите по
предоставяне на медийни услуги, за които са изплатени публични средства.
Резултатите от мониторинга на медийната кампания и сравнителният анализ с
решенията на ЦИК за разпределение на медийните пакети дават основание за оценка,
че част от инициативните комитети са регистрирани с цел отклоняване на средства и
усвояване на други цели (в това число и лични), като една от най-негативните
последици е дискредитирането на принципа за държавно съфинансиране за
участниците в референдума, които не разполагат с необходимите финансови ресурси.
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ІІІ. ИНФОРМАЦИОННА И ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАМПАНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ
БЕЗ ГРАНИЦИ”

Първата насока от инициативата на Асоциация „Прозрачност без граници” бе
фокусирана върху осъществяването на информационна кампания, насочена към:
 предоставяне на информация относно значението на референдума като
инструмент за пряко участие на гражданите в процеса на вземане на
решения, които са важни за тях и за обществото, в което живеят;
 предоставяне на информация относно избирателите за конкретните условия за
тяхното участие в референдума, който е насрочен на 25 октомври 2015
година;
 предоставяне на по-детайлна информация по темата на референдума – какъв
е чуждестранният опит на други държави, прилагали електронно дистанционно
гласуване, какъв е постигнатият ефект, какви са рисковете, какви са
аргументите „за” и „против” въвеждането на електронно дистанционно
гласуване в България.
Като основа на информационната кампания екипът на организацията проучи
международния опит и разработи аналитичен текст, който бе публикуван на
специализираната интернет страница, посветена на проблемите на изборния процес:
www.samizbiram.bg. Информационният материал съдържа информация относно
типовете електронно гласуване, опитът на редица държави с действащи системи за
дистанционно електронно гласуване (като Естония, Франция, Швейцария, Канада),
срещани трудности (Норвегия, Великобритания), последствията от въвеждането на този
тип гласуване. чужбина (във връзка с опита на други държави, прилагали
експериментално и установили практиката за гласуване по интернет, вж. Приложение
1: Международен опит, свързан с дистанционното електронно гласуване).
Въз основа на извършеното сравнително проучване, както и на анализа на
актуалните проблеми на изборния процес, екипът на Асоциация „Прозрачност без
граници” идентифицира основните групи, които са най-пряко заинтересувани от темата
поради факта, че се засягат техните основни права. Идентифицирането на тези групи
беше важно условие и по-нататъшното осъществяване на инициативата, защото е
предпоставка за разработването на информационни материали, които отговарят
адекватно на техните нужди от допълнителна информация. В резултат на извършения
анализ бе оценено, че основните заинтересувани групи от въпроса на референдума са:
 българите, живеещи и работещи в чужбина, които живеят далеч от
населените места, в които има дипломатически и консулски представителства и
в които не са открити избирателни секции;
 младите хора, които са слабо заинтересувани от политиката и за които
стоенето на опашка пред изборните помещения изглежда архаичен начин за
изразяване на мнението и които боравят активно с нови технологии за
комуникация;
 хората с увреждания, които срещат затруднения да отидат до избирателните
секции.
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ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ
Съобразно идентифицираните нужди бяха разработени и информационни
материали, адресирани не само към основните зелеви групи, но и към обществото като
цяло (в тази връзка вж. част от информационните материали, публикувани в
Приложение 3: Материали от информационната кампания).
За българските граждани, живеещи в чужбина, бяха разработени няколко пакета с
информационни материали, които ги информират относно:
 изискванията за участието им в референдума – срокове и основания за
вписване в избирателните списъци;
 формуляри за регистриране, разработени от институциите;
 данни за контакт и за получаване на допълнителна информация от институции,
които имат правомощия във връзка с изборния процес (ЦИК, дипломатически
и консулски представителства, МС);
 информация относно избирателните секции в чужбина и данни за тяхното
местоположение;
 процедури за гласуване и необходими документи;
 критерии за валидност на гласа;
 информационни материали
аргументите „за” и „против”;

по

темата

на

референдума,

представящи

 механизъм за подаване на сигнали за нередности на горещия телефон за
сигнали за изборни нарушения 0800 11 224, поддържан от Асоциация
„Прозрачност без граници”.
Предвид ангажимента на Асоциация „Прозрачност без граници” за граждански
мониторинг за нарушения в изборния процес (като купуването на гласове и
контролирания вот), организацията изготви информационен материал за гражданите в
страната и в чужбина, който ги информира как могат да идентифицират тези
нередности и да противодействат. В тази връзка непосредствено преди деня на
провеждания референдум чрез медиите беше разпространен информационен материал
„13 нарушения, за които да внимаваме на изборите и референдума”. Материалът
съдържа препоръки и информация относно:
 процедури за гласуване и законови изисквания за коректно отчитане на вота на
избирателите;
 правомощия на общинските избирателни комисии, ЦИК, МВР и Прокуратурата
в случай на установени нередности;
 основни изразни форми на нарушения в изборния процес и насочващи
показатели за тяхното установяване.
Един от основните информационни материали, които бяха широко
разпространени сред избирателите, бе информационна брошура, която представя
детайлно аргументите „за” и „против” въвеждането на дистанционно електронно
гласуване. Също така, в рамките на информационната кампания бяха подготвени видео
клип, аудио клип и плакати.
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Съдържанието на информационната брошура отразява основните въпроси,
потенциални позитивни ефекти и рискове, които възникват във връзка с въвеждането
на дистанционно електронното гласуване. В тази връзка детайлно са представени и
аргументирани водещите аргументи в подкрепа на гласуването по интернет: разширени
възможности за повишаване на избирателната активност; откриване на потенциал за
по-широко включване на българите, живеещи в чужбина; положителен ефект за
модернизиране на българската институционална среда; намаляване дела на купения и
контролирания вот; намаляване на времето, необходимо да преброяване на бюлетините,
за изчисляване и оповестяване на изборните резултати; ограничаване на възможностите
за човешки грешки при преброяването на голям брой бюлетини.
В контекста на потенциалните рискове пред въвеждането на дистанционно
електронно гласуване в страната, в информационната брошура е систематизирана
информация и относно възможните рискове/негативи, които се изразяват в следното:
страната не разполага с функциониращо електронно правителство и все още липсва
техническа инфраструктура за въвеждането му; съществуват рискове от разкриване
тайната на вота и от външен пробив в системата; не съществува възможност за
повторно преброяване на бюлетините.
Информационната брошура бе широко разпространена със съдействието на
електронни медии в страната и в чужбина, както и на неправителствени организации –
партньори при осъществяване на инициативата (в тази връзка вж. част от
информационните материали, публикувани в Приложение 3: Материали от
информационната кампания). Тя бе един от информационните материали,
разпространени сред гражданите и неправителствените организации, които участваха в
обществените дискусии, проведени в страната.
ДИСКУСИИ С ГРАЖДАНИ В СТРАНАТА
Като част от кампанията „Гласуване по интернет? На референдума решаваш
ти!“, провеждана както на територията на страната, така и сред българските общности
зад граница, Асоциация „Прозрачност без граници“ организира серия от публични
срещи-дискусии с представители на активната местна общественост в дванадесет
български града. Целта на дискусиите беше разясняване на аргументите в полза на
всеки от двата възможни отговора: „за“ или „против“ гласуването по интернет.
Дискусиите бяха част от усилията на екипа на Асоциацията да допринесе за по-активно
участие на референдума и за по-информиран избор на гражданите пред избирателната
урна.
В срещите-дискусии взеха участие експерти на Асоциация „Прозрачност без
граници“ по проблемите на изборния процес с дълъг опит в наблюдението на избори и
изследването на изборните процеси в страната.
Дискусиите се проведоха в дванадесет града - областни центрове в страната. Те
бяха подбрани въз основа на представителни статистически данни за относителния
процентен дял на домакинствата с достъп до интернет, относителния процентен дял на
лицата на възраст между 16 г. и 74 г., използвали интернет през последните 12 месеца,
и брой на населението в градовете, разположени във всички региони на страната. Тези
данни позволиха прилагането на по-фокусиран подход в усилията на Асоциация
„Прозрачност без граници“ за осъществяване на по-широка обществената дискусия на
местно ниво по темата „за“ и „против“ дистанционното гласуване по интернет и за
целенасочено ангажиране на местните общности.
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Таблица 2: Достъп на гражданите до интернет в страната11
Град
Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София
София (столица)
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

Относителен дял на
домакинствата с достъп до
интернет
60.50%
44.80%
57.10%
46.60%
44.00%
48.20%
48.20%
54.10%
45.80%
52.40%
34.60%
36.40%
36.10%
48.40%
47.60%
60.70%
51.20%
57.60%
37.60%
41.10%
45.20%
44.10%
70.90%
52.30%
29.40%
54.20%
49.80%
44.80%

Относителен дял на лицата на
възраст между 16 и 74 години,
използвали интернет през
последните 12 месеца
55.50%
49.50%
55.90%
54.50%
53.30%
54.40%
53.00%
50.60%
42.10%
50.90%
41.70%
48.90%
36.70%
50.00%
48.80%
56.60%
51.50%

58.80%
48.70%
46.70%
52.60%

45.80%
77.50%
51.70%
41.70%

54.10%
56.70%
57.50%

В периода на информационната кампания Асоциация „Прозрачност без граници”
организира 12 публични срещи-дискусии в следните градове на страната: Бургас,
Плевен, Шумен, Велико Търново, Благоевград, Стара Загора, Русе, Хасково, Варна,
Пловдив, Враца и София. Публичните срещи-дискусии, организирани от Асоциация
„Прозрачност без граници“, имаха за основна цел стимулиране интереса на местната
общественост към националния референдум и разясняване на основните аргументи „за“
и „против“ въвеждането на дистанционно гласуване по интернет.
В рамките на дискусиите бяха коментирани множество разнопосочни проблеми и
аргументи, свързани с темата на националния референдум, а в по-общ аспект, и с
гражданското участие и пряката демокрация като цяло.
Сред ключовите аргументи в полза на въвеждането на дистанционно гласуване по
интернет експертите на Асоциацията откроиха факта, че гласуването по интернет би
11

Източник:
Институт
за
пазарна
икономика,
http://www.regionalprofiles.bg/bg/categories/infrastructure/.
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Регионални

профили

2014:

било от полза преди всичко за българите, работещи в чужбина, и десетките хиляди
студенти, които са избрали да продължат висшето си образование зад граница. То
позволява на хората с увреждания да участват в изборния процес по равностоен начин,
без да се чувстват притеснени, че не могат да отидат до изборната секция или да се
налага външни хора да ги посещават по домовете им в изборния ден. Същевременно то
може да позволи и по-активно участие на младите хора, за които опашката пред
избирателната секция е архаичен начин за участие в изборите. Опитът на други
държави показва, че електронното гласуване повишава между 15 и 30% участието в
изборите.
Много от гражданите не бяха ясно запознати с факта, че електронното гласуване
не заменя традиционното гласуване с хартиени бюлетини. Този въпрос беше сред найчесто задаваните на екипа на Асоциацията в рамките на публичните срещи-дискусии.
Връзката между използването на интернет за лични и професионални цели сред
българските граждани и възможностите за гласуване по интернет също беше сред
широко дискутираните въпроси. Българите възприемат много бързо новите
компютърни технологии и тези от тях, които желаят, биха усвоили използването на
система за дистанционно гласуване в изборния процес. По време на последното
преброяване на населението, извършено от Националния статистически институт през
2011 г., над 40% от гражданите са попълнили анкетни карти по електронен път, с което
България се нарежда на трето място сред страните от Европейския съюз.
Експертите на Асоциация „Прозрачност без граници“ в сферата на електронното
управление коментираха и въпроса доколко регламентирането на електронно
дистанционно гласуване изисква въвеждането на редица софтуерни продукти и би дало
допълнителен тласък за развитието на електронно правителство. Това е процес, в който
през последното десетилетие в България са вложени значителни финансови ресурси, а
все още не е завършен успешно.
Опитът на Асоциация „Прозрачност без граници“ като наблюдател на изборния
процес в България през последните над 15 години е основа за експертна оценка на
административните и институционални ефекти на въвеждането на дистанционното
гласуване чрез интернет върху изборния процес в страната. Една от съществените
констатации на екипа на Асоциацията в резултат от провеждания мониторинг на
изборния процес е, че най-висок процент от нарушенията се дължат на грешки и
нередности, допуснати от членовете на секционните комисии. През последните години
този дял съставлява над 50 на сто от всички регистрирани от наблюдателите на
Асоциацията изборни нарушения. Използването на нови електронни технологии свежда
до минимум възможността за човешки грешки при броенето на бюлетините,
включително намалява и процента на недействителните бюлетини. Същевременно то
намалява времето, необходимо да преброяване на бюлетините, за изчисляване и
оповестяване на изборните резултати. Това на практика облекчава работата на всички,
които са включени в изборния процес – членове на избирателни комисии, застъпници,
наблюдатели, журналисти, кандидати.
Възможностите за гражданско действие и граждански контрол върху публичните
институции в резултат от по-ефективното използване на възможностите на пряката
демокрация също бяха широко дискутирани. Интерес за гражданите представляваше
въпросът доколко възприемането на дистанционното онлайн гласуване би насърчило
по-честото провеждане на местни референдуми.
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Екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ разпространява информационни
материали във връзка с националния референдум, 25 септември 2015 г., гр. Бургас.

В рамките на публичните дискусии в София и в страната експертите на
Асоциация „Прозрачност без граници“ коментираха и по-важните аргументи срещу
въвеждането на дистанционно гласуване по интернет. Най-съществените аргументи
„против“ без съмнение са свързани с ефективността и сигурността на този вид
гласуване. Дистанционното електронно гласуване работи най-ефективно в държави с
цялостно изградена система на електронно управление. Такъв пример дава Естония,
която е въвела модел на електронно правителство, което предоставя широки
възможности за ползване на услуги по електронен път, като за целта всеки естонски
гражданин разполага с електронен подпис. В България този модел все още не е въведен,
което крие риск от компрометиране на процеса на електронно гласуване.
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Доц. Огнян Минчев, председател на Управителния съвет на Асоциация „Прозрачност
без граници“ пред граждани на гр. Варна, 9 октомври 2015 г.
Не е без значение и фактът, че мнозинството от гражданите не са информирани в
детайли за използваните компютърни програми и ще трябва да разчитат на
компетентността и добронамереността на експертите, както и на предвидените системи
за контрол над целия процес на електронно гласуване. Дори и да бъдат създадени
гаранции срещу хакерски атаки, за хората остават съмненията, че някой може да
подмени вота им или не са сигурни, че той ще бъде отчетен. Въпреки развитието на
съвременните технологии за защита, остава възможността за „пробив в системата“.
Необходимостта да бъде запазена анонимност на гласуването създава усещане за
непрозрачност на процеса и поражда съмнения у гражданите, които не са наясно с
възможностите на съвременните информационни технологии. За разлика от
специалистите, които са разработили софтуера, гражданите не могат да бъдат сигурни
дали тайната на техния вот ще бъде запазена. При някои други типове технологични
решения, каквото е електронното банкиране например, няма анонимност при
извършваните операции. Гласуването по интернет представлява гласуване в среда,
която на практика е неконтролирана от изборната администрация. За разлика от
гласуването в избирателната секция, при гласуването от персоналния компютър няма
формални гаранции, че избирателят гласува свободно и тайно.
Финансовите измерения на проблема за електронното гласуване също
представляваха интерес за гражданите, които присъстваха на форумите. Коментиран
беше фактът, че към момента липсва техническа инфраструктура, а нейното
осигуряване изисква първоначална инвестиция на висока стойност.
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Учениците от МГ “Гео Милев” и ДФСГ “Интелект” превърнаха срещата в Плевен на
2 октомври 2015 г. в истински разгорещен дебат

Читалище „Добри Войников“ в гр. Шумен беше домакин на една от срещите в
рамките на инициативата „Гласуване по интернет? На референдума решаваш ти!“
Срещите-дискусии в дванадесет града на страната бяха повод за разговор с
гражданите относно ползите от пряката демокрация и смисъла от участието в
националното допитване. Те дадоха възможност да бъдат обсъдени перспективите пред
развитието на пряката демокрация в България, потенциала за по-ефективно използване
на местни референдуми и стимулите и мерките за ангажиране на широката
общественост в обществено-политическия процес в страната.
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ІV.

КОНСТАТАЦИИ

ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ

БЕЗ

ГРАНИЦИ” В ДЕНЯ НА РЕФЕРЕНДУМА

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Резултатите от проведения референдум12 показват, че въвеждането на
дистанционно електронно гласуване среща категоричната подкрепа на избирателите: от
общо 2 709 210 гласували избиратели (според поставените подписи в избирателните
списъци) 1 883 411 са гласували с отговор „да”. Този дял съставлява 69,5%, което е
повече от две трети от участвалите гласоподаватели.
Таблица 3: Обобщени резултати от националния референдум по въпроса:
„Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при
провеждане на изборите и референдумите?” (в абсолютен брой гласове и в проценти)
Общо гласували в националния
референдум (в страната и в чужбина)

Гласове

Разпределение

Валидни бюлетини с отговор „ДА”

1 883 411

69.50%

Валидни бюлетини с отговор „НЕ”

704 182

25.99%

Недействителни бюлетини

122 339

4.51%

Резултатите от гласуването в чужбина показват още по-категорична подкрепа за
дистанционното електронно гласуване – 91,5% от всички гласували български
избиратели подкрепят въвеждането на този начин на участие в изборния процес.
Таблица 4: Резултати от гласуването в чужбина (в абсолютен брой гласове)
Гласували извън страната

Гласове

Разпределение

Да

24 736

91.50%

Не

2 107

7.79%

192

0.71%

Недействителни

Въпреки че като цяло броят на тези избиратели не би особено висок (27 035), като
цяло може да се направи извод, че те подкрепят електронното гласуване по интернет. В
тази връзка следва са се оценят два фактора, които оказаха негативно въздействие
върху тяхното участие:
 българите в чужбина бяха питани дали желаят да гласуват по електронен път,
но самите те нямаха възможност да гласуват по този начин. Те гласуваха по
традиционния начин, който не е достъпен за всички – в избирателни секции, които
често са разположени на значима дистанция от местата, в които живеят и работят.
 съчетаването с местни избори, в които тези избиратели нямат право да
участват, не създаде допълнителен потенциал за участие.

12

По официални данни на Централната избирателна комисия, публикувани на сайта на Комисията:
http://results.cik.bg/minr2015/tur1/referendum/index.html
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Въпреки относително ограничения брой на българските граждани, взели участие в
референдума, тяхното участие бе важен знак за необходимостта от въвеждането на
дистанционно гласуване. В тази връзка е необходимо да се отбележи, че за
утвърждаването на електронното гласуване е необходимо време и натрупване на опит.
В същата насока навежда и анализът на тенденциите в държави, в които е въведено
електронното гласуване. Сравнителните данни от поредицата гласувания по електронен
път във Франция и Швейцария показват устойчива тенденция за нарастване: въпреки че
в началото интересът за гласуване по дистанционен електронен път е относително
ограничен, впоследствие се констатира продължително нарастване на дела на
гражданите и за разширяване на общностите на граждани, живеещи в чужбина, които
избират гласуването по интернет (вж. таблица 9 относно тенденциите за включване на
избирателите в Швейцария от приложение 1, отразяващо международния опит, свързан
с дистанционното електронно гласуване).
Таблица 5: Обобщена статистическа информация за брой гласоподаватели и брой
бюлетини
1. Брой на секционните избирателни комисии

12 175

2. Брой на секционните избирателни комисии, представили
протоколи

12 175

3. Брой гласоподаватели според избирателните списъци
(сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)

6 766 619

4. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в
избирателните списъци, включително и подписите в
допълнителната страница (под чертата) (сумата от числата
по т. 2 от протоколите на СИК)

2 708 716

5. Брой на гласувалите според намерените в кутията за
гласуване пликове (сумата от числото по т. 3 от протоколите
на СИК)

2 709 210

6. Брой бюлетини, намерени в кутията без плик (сумата от
числата по т. 4 от протоколите на СИК)

1 137

7. Брой сгрешени бюлетини (сумата от числата по т. 5 от
протоколите на СИК)

6 481

8. Общ брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата
от числата по т. 6 и 7 от протоколите на СИК)

2 587 593

9. Брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор
„ДА“ (сумата на числата по т. 6 от протоколите на СИК)

1 883 411

10. Брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор
„НЕ“ (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)

704 182

11. Брой на недействителните гласове (сумата от числата по
т. 8 от протоколите на СИК)

122 339
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Въпреки че резултатите от референдума показват категорично доминиране на
вота в подкрепа на дистанционното електронно гласуване, те не бяха достатъчни за
задължителното автоматично въвеждане в изборното законодателство. Причината за
това бе невъзможността да се достигне избирателната активност от последните
парламентарни избори, каквото е условието на чл. 23 от Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление13.
Тук е необходимо да се направи уточнението, че определящ за валидността е
точният брой избиратели, гласували в парламентарните избори, а не избирателната
активност, измервана в проценти, тъй като тя не е абсолютна величина, а представлява
дял, изчислен от съотношението между броя на избирателите по избирателен списък и
броя на избирателите, които реално са взели участие в изборите. Данните относно
избирателната активност са само ориентир, който обаче не следва да бъде отчитан като
рефериращ показател за валидността на референдума.
Графика 1: Избирателна активност на парламентарните избори, проведени на 5
октомври 2014 г.14

13

Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление: Приемане или
отхвърляне на предложението - предмет на референдума
Чл. 23. (1) Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в гласуването са участвали не помалко от участвалите в последните избори за Народно събрание и ако с "да" са гласували повече от
половината от участвалите в референдума избиратели.
(2) Ако предложението, предмет на референдума, не е прието, национален референдум по същия въпрос
може да бъде иницииран не по-рано от две години от датата на произвеждането на референдума.
(3) Когато в гласуването са участвали по-малко от участвалите в последните избори за Народно
събрание, но повече от 20 на сто от гражданите с избирателни права, и ако с "да" са гласували повече от
половината от участвалите в референдума, предложението, предмет на референдума, се внася в
Народното събрание и се разглежда по реда на чл. 52.
14
По официални данни на Централната избирателна комисия, публикувани на сайта на Комисията:
http://results.cik.bg/pi2014/aktivnost/index.html.
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Графика 2: Избирателна активност на местни избори и национален референдум,
проведени на 25 октомври 2015 г.15

Официалните данни от последните избори за народни представители, към чиято
избирателна активност се реферира изискването за валидност на референдума,
показват, че през 2014 година са гласували 3 500 585 избиратели.16 Въпреки че броят на
гласоподавателите, отговорили с отговор „ДА” на референдума (1 883 411) съставлява
повече от половината от тези 3,5 милиона, изискването за надхвърляне на
избирателната активност на последните избори се оказа непреодолима бариера за
задължителност на постигнатия резултат.
Таблица 6: Резултати от изборите за народни представители, проведени на 5
октомври 2014 г.)17
Брой на избирателите според избирателните списъци при
предаването им на СИК
Брой на избирателите, вписани в изборния ден извън страната
Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под
чертата) на избирателните списъци в изборния ден
Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в
избирателния
списък,
включително
и
подписите
в
допълнителната/ите страница/и (под чертата)
Брой на гласувалите избиратели с предпочитание (преференция)
15

6 858 304
144 208
68 883
3 500 585
1 121 624

По официални данни на Централната избирателна комисия, публикувани на сайта на Комисията:
http://results.cik.bg/minr2015/tur1/aktivnost/index.html.
16
Тук е необходимо да се направи уточнението, че определящ за валидността е точният брой избиратели,
гласували в парламентарните избори, а не избирателната активност, измервана в проценти, тъй като тя не
е абсолютна величина, а представлява дял, изчислен от съотношението между броя на избирателите по
избирателен списък и броя на избирателите, които реално са взели участие в изборите.
17
По официални данни на Централната избирателна комисия, публикувани на сайта на Комисията:
http://results.cik.bg/pi2014/rezultati/index.html..
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Сравнителните резултатите още веднъж показват сериозните препятствия при
референдумите, поставени в българското законодателство. В тази връзка е необходимо
да се оцени, че прекомерните изисквания в Закона пряко участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление обезсмислят всякакъв тип гражданска
инициатива за пряко участие във вземането на решения и предопределят нуждата от
финално решение на парламента (което обаче не е обвързващо в случай че не е
премината бариерата от последните парламентарни избори).
РЕЗУЛТАТИ

ОТ ГРАЖДАНСКИЯ МОНИТОРИНГ В ДЕНЯ НА РЕФЕРЕНДУМА И

МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ

С

КАКВО ЩЕ СЕ ЗАПОМНЯТ НАЦИОНАЛНИЯТ РЕФЕРЕНДУМ И МЕСТНИ ИЗБОРИ

–

2015?
Емблематичните проблеми в изборния процес през 2015 година, констатирани от
наблюдателите на Асоциация „Прозрачност без граници”, се изразиха в няколко
насоки:
 Изборен туризъм: въз основа на отправеното искане за достъп до информация
се изясни, че повече от 130 000 избиратели са променили своите адресни регистрации в
други населени места, като в резултат на обществения натиск и извършените проверки,
институциите успяха да отменят едва 1724 регистрации. Резултатите от сравнителния
анализ на данни от бази данни на ГРАО и НСИ откроиха създаден потенциал за
превземане на институции на местната власт чрез трансфер на „външни” избиратели,
като в част от случаите техният брой надхвърляше повече от половината от
постоянните жители на общините.
 Липсата на реална предизборна кампания: през първите три седмици на
предизборната кампания практически отсъстваха информационни материали относно
местните избори. На практика предизборната кампания за местни органи на властта се
проведе през последната седмица, като тя премина вяло и без съдържателен дебат в
голяма част от наблюдаваните общини. Във връзка с финансирането на кампанията
прави впечатление сериозният недостиг на актуални данни относно постъпилите
дарения, като проверката на сайта на Сметната палата показа, че официално
регистрираните дарения са 1148 на обща стойност 876 374,60 лв.18 На фона на над 42
хиляди регистрирани кандидати за изборни позиции в местната власт, тези данни
поставят основателния въпрос за укриване на съществена част от ресурсите, които
реално са използвани за финансиране на предизборната кампания.
 Съмнения за отклоняване на средства от държавни субсидии, предоставени
за провеждане на информационната кампания за референдума, липса на адекватни
решения на ЦИК по тяхното разпределяне и по осъществяване на контрол за
изразходването им. В тази връзка се откроиха два проблема: 1) спорни решения на ЦИК
за предоставяне на държавна субсидия за референдума и 2) неефективен контрол от
страна на ЦИК по усвояването на предоставените средства в рамките на кампанията.
В процеса на провеждане на информационната кампания ЦИК взе поредица от
спорни решения, които позволиха: а) финансиране на свързани лица (инициативни
18

Източник: http://erik.bulnao.government.bg/RegDonors/Reports/Rep2.aspx.
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комитети и партии, които предоставят средствата на свързани помежду лица, което
възлизаше на обща стойност около 350 хил. лв.); б) съфинансиране на партии,
получаващи субсидия (на стойност 163 хил. лв., което впоследстиве бе отменено).
Възникналите дискусии (както в ЦИК, така и в публичното пространство), откроиха
наличието на няколко проблема:
1. Липсата на ясни критерии от страна на ЦИК, които определят еднозначно дали
сайтовете на неправителствени организации са медии по смисъла на закона.
2. Липсата на последователно изграден подход и за практическото му прилагане
на ЦИК при проверка дали не се предоставя субсидия на свързани лица. Липсата на
подобен подход на практика не държи сметка за законово предвиденото ограничение в
размера на държавната субсидия – медиен пакет на стойност 40 000 лв. на участник в
референдума.
3. Безкритичен подход от страна на ЦИК при вземане на решения за предоставяне
на държавна субсидия, въпреки липсата на достатъчно доказателства дали са реално
изпълнени дейностите, за които се предоставят публичните средства.
Общият извод от така идентифицираните въпроси и проблеми е, че липсата на
стабилна база от правила за разпределяне на държавните субсидии за информационната
кампания, както и неефективният контрол от страна на ЦИК по прилагане на
съществуващите правила доведоха до компрометиране на принципа за предоставяне на
държавна субсидия за провеждане на информационни кампании за референдумите.
 Организационни неуредици, в това число организационен хаос в целия процес,
свързан с боравене в бюлетините и останалите изборните книжа: хаотичният начин
на работа на избирателните комисии с изборните книжа продължи в рамките на целия
изборен процес – от предоставянето на бюлетините за референдума и за местните
избори на избирателите, до предаването на бюлетините и протоколите в ОИК. Както
вече бе отбелязано, основните фактори за това бяха неточните методически указания на
ЦИК за работата на ОИК и СИК, недостатъчно доброто обучение на съставите на
избирателните комисии и целенасочените опити за част от политическите партии за
въздействие върху избирателите (в това число купуване на гласове, контролиран вот,
оказване на натиск за неучастие в референдума).
 Хакерски атаки срещу сайтовете на институциите – това е нов проблем,
който се прояви за първи път през 2015 година. Сайтовете на редица институции, които
имат съществени функции в подготовката, провеждането и контрола върху изборния
процес (ЦИК, МВР, „Информационно обслужване“) станаха обект на хакерски атаки,
които доведоха до блокиране на достъпа до тях. По оценки на експерти този тип атаки
са извършени с цел да бъде показана уязвимостта на електронния начин на гласуване.
Графика 3: Сайтът на ЦИК през по-голямата част от изборния ден
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 Контролиран и купен вот - въпреки опитите на институциите за по-активен
подход по разкриване на изборни злоупотреби, и през 2015 година наблюдателите
станаха свидетели на престъпления срещу политическите права на гражданите като
контролирпан вот и купуване на гласове. Този феномен се отнасяше в значително поголяма степен до изборите за местна власт. Въпреки това, следва да се отбележи, че той
засегна и проведения референдум. В тази връзка основният проблем бе породен от
опитите за възпрепятстване участието на граждани в референдума. Част от
представителите на политически партии, които изпълняват функциите на застъпници,
или са членове на избирателни комисии оказваха натиск върху избиратели да не
гласуват в референдума.
ДОМИНИРАЩИ ПРОБЛЕМИ В ДЕНЯ НА РЕФЕРЕНДУМА И МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ
В рамките на деня на референдума и местните избори наблюдателите на
Асоциация „Прозрачност без граници” извършиха мониторинг на работата на 27
общински избирателни комисии и 168 рискови секционни избирателни комисии от
територията на цялата страна. Наблюдението бе осъществено от 167 наблюдатели в
цялата страна и в партньорство с 25 граждански организации.
Обобщените резултати от извършения мониторинг показват тенденция на
драстично повишаване на организационните нарушения и нередности, както и
тревожен дял на сигналите за контролиран вот и натиск върху избиратели, в сравнение
с предходни избори: делът на организационните нередности е 67,47% от всички
нередности, докладвани в изборния ден; контролираният вот е 16,52%, а купеният вот е
2,27%, като техният общ дял съставлява общо 18,79% от всички нарушения.
Графика 4: Резултати от наблюдението в деня на референдума и местните избори,
проведени на 25 октомври 2015 г. (данни от пряко наблюдение в СИК и ОИК)

Резултатите от наблюдението дават основание за оценка, че доминиращите
проблеми в изборния процес през 2015 година (както свързани с провеждането на
референдума, така и с местните избори) са организационните нарушения, купеният и
контролираният вот. Водещите причини за тях са:
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 липсата на ясно ръководство и отговорност за управление на процеса от страна
на Централната избирателна комисия;
 противоречивите указания на Централната избирателна комисия и общински
избирателни комисии, които създадоха затруднения с достъпа до бюлетините за
референдума и съответно – затрудниха участието на гражданите в референдума19;
 недостатъчното обучение на членовете на избирателните комисии, което като
цяло доведе до влошаване качеството на работа на СИК;
 липсата на реална готовност на партиите за борба с купуването на гласове и
контролирания вот води до невъзможност да се пресекат изборните нарушения,
въпроси опитите на правоохранителни институции да разследват сигналите за купуване
на гласове и контролиран вот.
ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ НАРУШЕНИЯ
Основните причини за нарасналия дял на организационните нарушения се дължат
на:
 все по-сложната организация на изборния процес и въвеждането на
допълнителни механизми за проверки поради липса на доверие в изборния процес и
поради невъзможност за ефективно противодействие на най-сериозния проблем –
купуването на гласове и контролираният вот над избиратели;
 спорни и противоречиви указания на ЦИК и ОИК относно достъпа на
избирателите до бюлетините за референдума;
 неспособност да се съхрани и поддържа организационен капацитет на
секционните комисии;
 недостатъчно обучение на секционните комисии;
 неспазване на процедурите за боравене с бюлетините и липса на практически
знания как се попълват протоколите в изборните резултати;
 опити за външна намеса в работата на комисиите от страна на кандидати,
застъпници и местни лидери;
 дефицити в законодателството, които не отчитат спецификата на изборния
процес в големите градове с районно деление.
ДЕФИЦИТИ В РАБОТАТА НА ИЗБОРНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Наблюдението на предизборната кампания и в изборния ден открои следните
дефицити в работата на Централна избирателна комисия:
 формализъм, мудност и липса на адекватно ръководство над работата на ОИК
(показателни за това на дългите срокове за регистрация на наблюдателите и
социологическите агенции; закъснели указания за процедиране с бюлетините в средата
на изборния ден; липса на инициатива за решаване на проблема в работата на ОИК –
София на І тур чрез издаване на задължителни указания за работата на комисиите)

19

В тази връзка е необходимо специално да се отбележат Методическите указания на ЦИК, които дават
следното указание: „3. Гласоподавател, който желае да гласува и в националния референдум, и за
общински съветници и за кметове, получава от СИК бюлетините за тези видове избори и за националния
референдум и влиза в кабината с всички бюлетини наведнъж. “ (източник: стр. 27 от Методическите
указания на ЦИК).
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 противоречиви и неясни методически указания относно достъпа до бюлетините
за референдума (в т.ч. достъп до тъмна стаичка и т.н.), които доведоха до
затормозяване на изборния процес, а в случая с предоставянето на бюлетините за
референдума – до затруднения и възпрепятстване на част от избирателите при
упражняване на техните права;
 спорни решения относно използването на държавната субсидия на
инициативните комитети за референдума, което води до компрометиране на идеята за
държавна подкрепа на информационни кампании, свързани с референдума;
 проблем с публичност на регистрите – несвоевременни действия по
публикуване на данни в регистрите и хаотичност на информацията относно
регистрираните наблюдатели, постъпилите жалби и решения.
Наблюдението на работата на общинските избирателни комисии откроява
следните дефицити:
 проблем с публичност на регистрите (неактуална и липсваща информация в
регистъра на застъпниците и на регистъра на постъпилите сигнали и взетите решения),
което не позволява на външни наблюдатели да получат информация относно ключови
данни за изборния процес;
 формализъм и буквализъм в решенията на ОИК, като най-показателен в това
отношение е примерът с ОИК – София, която не позволи напускане на приемния пункт
в зала „Армеец” поради опасения, че така се нарушават изборните правила;
 недостатъчно обучение на членове на СИК.
Наблюдението на работата на секционните избирателни комисии откроява
следните дефицити:
 неспазване на процедури за боравене с бюлетините, което обезсмисля
въвеждането на контролни номера, кочани и специална защита на бюлетините;
 проблеми при поддържане на реда в изборните помещения и създаването на
добра организация на достъпа до изборните помещения;
 незачитане на правилата за броене на бюлетините (в т.ч. отчитане на
преференциите) и извършване на множество поправки в протоколите, в нарушение на
изискванията.
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V. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Резултатите от проведения референдум показаха, че въпросите, пряко свързани с
избирателните права и участието в изборния процес, са важни за българските
избиратели. Въпреки липсата на активна информационна кампания и дефицитите в
работата на част от институциите, които имат основни правомощия за подготовка на
референдума, би постигната относително висока избирателна активност – 2 587 593
избиратели гласуваха, като 69,5% от тях (1 883 411 избиратели) отговориха
утвърдително на въпроса дали желаят да се въведе дистанционно електронно
гласуване. Този резултат следва да бъде оценен като успех на гражданските
инициативи, насочени към прилагане на механизмите на пряката демокрация в
България. Той е доказателство за това, че избирателите са заинтересувани от участието
си в този демократичен инструмент за вземане на решения и че са готови да изразят
своята позиция по въпросите, които засягат избирателните им права.
Предвид факта, че не бе достигнато изискването за участие на повече от 3,5
милиона избиратели (критерий за задължителност на резултата от референдума)
финалното решение следва да бъде взето от Народното събрание.
Резултатите от наблюдението и извършеният анализ откроиха редица фактори,
които оказаха различно въздействие върху крайния резултат от референдума.
Дефинирането на тези фактори е важно условие за оценка на тяхното въздействие както
от гледна точка на анализа на конкретните резултати от обсъждания въпрос, така и от
гледна точка на утвърждаването на референдума като един от фундаментите на
демокрацията в България.
ФАКТОРИ,

КОИТО СЪДЕЙСТВАХА ПОЗИТИВНО ЗА РЕАЛИЗИРАНОТО ГРАЖДАНСКО
УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМА:

 Въпросът на проведения референдум бе пряко свързана с политическите права
на гражданите, поради което предизвиква техния интерес и готовност за участие.
 Последните помени в Изборния кодекс насърчиха на медиите да осъществяват
самостоятелна редакционна политика и да излязат извън тесните рамки на платените
политически реклами, като проведат дискусии с всички участници и предоставят
възможност за изразяване на своите позиции, независимо от финансовите ресурси, с
които разполагат.
 Активната информационна кампания на граждански организации, която бе
насочена не само към аргументите „за“ и „против“ темата на референдума, а към
значението на гражданското участие в този демократичен инструмент за вземане на
решения.
ФАКТОРИ, КОИТО СЪДЕЙСТВАХА В НЕГАТИВНА НАСОКА ЗА ШИРОКО ГРАЖДАНСКО
УЧАСТИЕ И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНФОРМИРАН ИЗБОР НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ:
 Информационната кампания, организирана от институциите, бе неефективна и
не съдействаше за широката информираност на гражданите – информационният лист
на Министерски съвет не получи широко отразяване, а основната част от
информационните материали на ЦИК бяха насочени приоритетно към темата за
участието в местните избори.
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 Информационната кампания на участниците, регистрирани в подкрепа и
против въвеждането на дистанционно електронно гласуване, бе вяла и съсредоточена в
последната седмица преди датата на референдума.
Политическите партии се фокусираха върху местните избори и въпросът за
референдума практически отсъстваше от дебатите. В резултат на това дискусията по
въпроса за въвеждането на гласуване по интернет отстъпи на заден план пред интереса
към местните избори. Доколкото изобщо се обсъждана, темата на референдума бе
експлоатирана като инструмент, а не като самостоятелен предмет на предизборните
кампании на по-голямата част от партиите.
 Методическото ръководство, осъществявано от изборната администрация
(ЦИК и част от ОИК), даде основания за непоследователна и противоречива практика
на секционните избирателни комисии, което възпрепятства участието на избиратели в
референдума. В тази връзка следва да се подчертае, че Методическите указания за СИК
дадоха основание за произволно интерпретиране на желанието на избирателите да
участват в референдума и до противоречива практика на различните избирателни
комисии.
 Повърхностното и проведено в последния момент обучение на секционните
избирателни комисии. В рамките на изборния ден това доведе до различна практика
при боравенето с изборните книжа, хаос в част от изборните помещения, а
впоследствие и до затруднения и грешки при изчисляване на изборните резултати и
попълването на протоколите.
 Отсъстващите, закъснели и противоречиви указания на ЦИК и ОИК относно
достъпа до бюлетините за референдума създадоха затруднения за избирателите и
възпрепятстваха по-широкото участие в референдума. Отсъствието на ясно лидерство
от страна на ЦИК пролича и в изборния ден, като до ранния следобед ЦИК отказваше
да даде задължителни указания за ОИК и СИК, въпреки стотиците сигнали за цялата
страна за непредоставяне на бюлетини за референдума, разпитването на
гласоподавателите дали желаят да гласуват в референдума, отказът на комисии да
предоставят бюлетини и разкарването на избирателите по няколко пъти до тъмната
стаичка. На свой ред това позволи на ОИК да дават различни указания относно достъпа
до бюлетините за референдума и да не упражняват адекватен контрол за спазването на
еднакви процедури в работата на секционните избирателните комисии.
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, СВЪРЗАНО С ПРОВЕЖДАНЕТО НА
РЕФЕРЕНДУМИ И ИЗБОРИ

Въз основа на осъществената инициатива за мониторинг на националния
референдум и на местните избори, както и на дългогодишната дейност на Асоциация
„Прозрачност без граници” по наблюдение на изборния процес, могат да бъдат
формулирани следните препоръки за промени в законодателството и в практиката по
неговото прилагане:
І. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО,
РЕГЛАМЕНТИРАЩО УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В РЕФЕРЕНДУМИ

На 25 октомври 2015 година се проведе вторият национален референдум в найновата демократична история на България. Асоциация „Прозрачност без граници”
проследи с внимание дискусията за промени в Закона за прякото участие на гражданите
в държавната власт и местното самоуправление, намерила израз в промените в Закона
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от 24.07.2015 година, а впоследствие осъществи информационна кампания, насочена
към информиране на гражданите за значението на този демократичен инструмент за
вземане на решения. Ръководена от стремежа за осъществяване на граждански контрол
над този важен процес, организацията се регистрира като наблюдател и извърши
мониторинг на подготовката и провеждането на националния референдум. В резултат
на това Асоциация „Прозрачност без граници” установи редица пропуски, които се
дължат както на дефицити в законодателството, така и проблеми в практиката по
неговото прилагане.
В израз на стремежа да съдейства за преодоляване на част от установените
проблеми и да даде своя принос за ефективното налагане на референдума като
инструмент за гражданско участие в управлението, Асоциация „Прозрачност без
граници” отправя на вниманието на народните представители следните предложения за
промени в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление:
1. Определяне на ясно предвидимо условие относно прага на валидност на
референдумите, което не обезсърчава гражданското участие чрез поставяне на
непостижими минимални изисквания и същевременно гарантира необходима
степен на легитимност.
Въпреки че при последните промени в Закона за прякото участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление, извършени през 2015 година, бе
създадено впечатление за консенсус в посока намаляване на прага на валидност, в
крайна сметка не бе извършена промяна. Съществуващото условие за праг на
валидност, равен на броя на избирателите, участвали в последните парламентарни
избори, не може да се определи като принципно положение. На практика то е поставено
в зависимост от активността на парламентарните избори, която при едни конкретни
обстоятелства може да е по-висока, а при други – по-ниска.
Необходимо е преосмисляне на решението за обвързване на прага на валидност на
резултатите от референдумите с резултатите от конкретни избори и формулирането на
ясно предвидимо условие, например 40% от гражданите с избирателно право. При
всички случаи прагът за валидност на резултатите от референдумите следва да отговаря
на два критерия:
1) да не поставя непостижими изисквания за участие, които да обезсмислят
провеждането на референдуми;
2) да определя необходимата степен на обществено съгласие и легитимност на
решението.
В тази връзка е необходимо да бъде отчетена също така необходимостта от точни
избирателни списъци, които включват реалния брой на гражданите и са изчистени от
грешки и „мъртви души”.
2. Разработване на комплекс от правила за финансирането на кампанията за
референдума и контрола върху изразходването на държавните субсидии, които са
самостоятелна част и не възпроизвеждат механично разпоредбите на Изборния
кодекс и Закона за политическите партии.
Необходимо е регламентирането на ясен законово уреден механизъм за контрол
относно изразходването на публичните средства, които се предоставят на
инициативните комитети и партии, регистрирани за участие в референдума.
Съществуващите правила не създават достатъчно гаранции срещу злоупотреба с
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държавните субсидии (така наречените медийни пакети) и послужиха като мотив за
неупражняването на контрол от страна на ЦИК спрямо комитети, които очевидно не
използват средствата по предназначение. Ефектът от това е компрометиране на
принципа на държавна подкрепа и насочване на общественото недоволство към
субекти, които не разполагат с достатъчно ресурси, но се стремят да проведат реална
информационна кампания.
Като цяло, правилата за провеждане на информационната кампания (респективно
за финансирането й) са твърде общо разгледани в Закона за прякото участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Те препращат към
правилата за провеждане на агитация (респективно за финансиране на кампанията) в
Изборния кодекс, съответно към Закона за политическите партии. На практика се
оказва, че типично гражданският характер на този тип кампании е включен в тясната
рамка на правилата за финансиране на политическата дейност. В тази връзка е
необходимо целият комплекс от правила за финансиране на информационната
кампания за референдума и за провеждане на агитация да бъде регламентиран в самия
закон, като конкретните правила бъдат подложени на по-широка обществена дискусия.
Асоциация „Прозрачност без граници” е убедена, че прякото участие на
гражданите в процеса на вземане на важни управленски решения е важна предпоставка
за устойчивост на политиките за развитие на обществото и за изграждане на
консолидирана демокрация в страната. Поради това счита, че правилата за прилагане на
този демократичен инструмент трябва да бъдат доразвити и прецизирани въз основа на
открита дискусия, отчитаща мнението на широк кръг граждански организации. В този
контекст Асоциация „Прозрачност без граници” изразява своята готовност да
продължи своето конструктивно участие в по-нататъшна дискусия по темата.
ІІ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ ПРОМЕНИ
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И В ПРАКТИКАТА ПО НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

В

ИЗБОРНОТО

1. Създаване на регистър на избирателите по техния действителен настоящ
адрес, който се поддържа и актуализира от постоянно действащата ЦИК.
Създаването на регистър на избирателите следва да се основава на три
последователни стъпки:
1) съставяне на списък на избирателите по настоящ адрес в страната и в чужбина
въз основа на данните на ГД „ГРАО” към МРРБ, както и въз основа на обмена на
информация с други институции (като МВР, НОИ, МВнР, общините, които разполагат
с данни за лицата, които не живеят постоянно в страната; починали са; декларирали са
че са освободени от здравни осигуровки поради постоянно пребиваване в чужбина и
т.н.);
2) провеждане на информационна кампания сред гражданите, която цели да ги
информира, че е създаден списък на избирателите по настоящ адрес в страната и в
чужбина, и че могат да коригират евентуално съществуващи неточни данни;
3) верифициране на данните, което се извършва от всеки избирател, като той
извършва проверка на данните в интернет или в населеното място, в което живее, след
което потвърждава/коригира записа в избирателния регистър.
Като институция, която е натоварена със задължението да подготвя и провежда
избори, ЦИК следва да има и основната отговорност при създаването и поддържането
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на регистър на избирателите. Данните за съставянето и поддържането на избирателен
регистър следва да се основават на данни от информационните масиви на няколко
институции, а не само на ГД „ГРАО”, която поддържа регистър „Население” с други
функции. В тази връзка считаме, че е необходимо да бъде предвиден механизъм за
служебно предоставяне на ЦИК на данни от информационните масиви на ГД „ГРАО”,
МВР и НОИ. Необходимо е да се отбележи, че НОИ например разполага с актуални
декларирани данни на лицата, живеещи в чужбина, които са освободени от внасянето
на здравни осигуровки – този масив от информация е надежден източник на данни за
съставянето на избирателния регистър.
Важна функция на ЦИК е провеждането на информационна кампания сред
гражданите за наличието на регистър по избирателите и за необходимостта от
проверка на валидността на данните. В тази връзка ЦИК следва да осигури достъп до
създадения регистър (при спазване на условията за защита на личните данни, чрез
интернет или чрез проверка на място в общините). Финалният етап завършва с
еднократно верифициране на данните от страна на избирателя, като той извършва
проверка на своите данни, след което потвърждава/коригира записа в избирателния
регистър. Предложеният подход осигурява реализиране на избирателното право на
всички избиратели, живеещи в страната и извън нея, като изчиства избирателните
списъци от така наречените „мъртви души”, не лишава български граждани от
избирателни права и възпрепятства злоупотреби в изборния ден.
2. Обособяване на избирателен район „Чужбина”, който отговоря на
изискванията за еднакво и равно избирателно право. Липсата на такъв район изкривява
резултатите в отделни избирателни райони в страната и не отговаря в пълнота на
конституционното изискване за равен избирателен глас на българите, гласуващи в
чужбина. При извършването на предстоящите промени е необходимо да бъдат
създадени адекватни гаранции срещу тези два дефицита.
Създаването на избирателен район „Чужбина” следва да отговаря на следните
критерии:
1) да предоставя възможност за персонифициран избор на кандидати, предложени
в кандидатските листи (така както това е възможно за избирателните райони в
страната);
2) да не води до изкривяване на изборните резултати чрез определяне на брой на
мандатите, чиято действителна електорална тежест е различна за страната и за
чужбина.
3. Ограничаване на изборния туризъм чрез извършване на промени в Изборния
кодекс и осъществяване на периодичен контрол по прилагане на действащото
законодателство.
В тази връзка за провеждане на избор на кмет на кметство е необходимо
повишаване на минималния брой на жители (над 300 – 350 жители), които имат
настоящ адрес в съответното населено място. Съществуващите разпоредби на ИК
изискват наличието на 100 жители с постоянен адрес, като на местните избори през
2015 година това доведе до увеличаване на изборния туризъм и до ситуации, в които
малцина реално живеещи избиратели участваха в избор на кметове на кметства, без
реално да се подобрят възможностите за техния демократичен избор.
Наред с това, за ефективното ограничаване на изборния туризъм е необходимо
осъществяването на периодичен контрол по приложението на Закона за гражданската
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регистрация, чиито нови разпоредби от юли 2015 година създават повече гаранции
срещу злоупотреби в изборния процес.
4. Своевременно въвеждане на дистанционно електронно гласуване
(гласуване по интернет), което отговаря на няколко критерия: 1) създава гаранции за
максимално широко и безпрепятствено участие на гражданите в изборния процес; 2)
гарантира тайната на вота; 3) не позволява външна намеса и манипулиране на
резултатите от вота; 4) позволява граждански и експертен контрол върху процеса, в
това число и чрез изискване за отворен код на софтуерното решение.
На референдума, проведен през 2015 година, 1 883 411 избиратели дадоха
положителен отговор на въпроса дали да се въведе електронно гласуване по интернет.
Този тип гласуване разширява възможностите за включване на повече избиратели в
изборния процес – българите, живеещи в чужбина, младите хора, които по различни
причини са дистанцирани от политиката, хората с увреждания. Наред с това е
необходимо да се отбележи, че използването на нови информационни технологии крие
рискове, които следва да бъдат оценени и да намерят своето адекватно законово и
технологично решение.
В тази връзка законовата регламентация на дистанционното електронно гласуване
следва да се базира на следните условия:
1) да бъде въведено на етапи, като задължителният първи етап включва
експериментално въвеждане в определен брой секции от страната и чужбина;
2) обхватът на секциите от експерименталното електронно гласуване да дава
възможност за представителност на резултатите. В тази връзка би било разумно да се
предвиди ясно определен брой секции – между 200 и 500, като е предвидено те да бъдат
разположени в различни по големина населени места на територията на цялата страна,
а тези за чужбина – да включват държави от различни части на света;
3) да предвижда ясно определен период за осъществяване на експерименталното
електронно гласуване, който да ангажира институциите с конкретни действия по
неговата подготовка и осъществяване.
5. Създаване на Регионални преброителни центрове като инструмент за
възпрепятстване на възможностите за контрол и незаконно въздействие върху
избирателите и за ограничаване на манипулациите и грешките при броенето на
бюлетините.
Експерименталното прилагане на модела през 2011 година доказа, че
преброителните центрове могат да функционират ефективно в малки населени места,
като имат силно дисциплиниращ ефект върху работата на секционните комисии,
отслабват натиска върху избирателите от страна на местни икономически и
политически фактори и контрола за начина, по който гласуват в конкретна секция. При
провеждането на местните избори през 2015 година постъпиха сигнали за недопустима
манипулация на членове на избирателни комисии, изразяващо се в попълване на празни
бюлетини и неотчитане на отбелязани преференции.
Въвеждането на Регионални преброителни центрове – между 150 и 200 за
територията на цялата страна – би позволило да бъде променен радикално начинът на
работа на изборната администрация, като създава предпоставки за: 1) прозрачност на
процеса по броене на бюлетините; 2) премахване на възможността за пряк достъп на
членовете на избирателните комисии до бюлетините, което възпрепятства
манипулирането на бюлетините и на протоколите с изборните резултати; 3) обществен
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контрол върху работата на избирателните комисии и засилване на личната отговорност
на членовете на комисиите; 4) обезсмисляне на част от схемите за оказване на натиск
върху избирателите и за купуване на гласове. Моделът на регионалните центрове е
приложим както при гласуване с хартиени бюлетини, така и при машинно гласуване.
6. Въвеждане на електронно гласуване с терминали в избирателните секции
(машинно гласуване). Използването на съвременни технологии в изборния процес е
една от възможностите за ограничаване на техническите грешки и на манипулациите с
изборните книжа. В български контекст въвеждането на електронни терминали за
гласуване в избирателните секции може да съдейства за: 1) прекратяване на
възможностите за преднамерена намеса на избирателните комисии при преброяването
на бюлетините; 2) по-коректно установяване на изборните резултати, в това число и
надеждно отчитане на преференциите; 3) ускоряване на преброяването на бюлетините;
4) избягване на грешки в протоколите, породени от недостатъчно компетентни
действия на членове на комисиите.
След приемането на новия Изборен кодекс бяха извършени три поредни
експеримента с машинно гласуване, като резултатите от експеримента показват
надеждността на предложения метод и на намерените технологични решения. Поширокото прилагане на машинното гласуване е средство, което може да съдейства за
възвръщане на доверието в изборния процес и няма основателни причини за неговото
отлагане.
7. Продължаване на процеса по изграждане на капацитет на изборна
администрация. За поддържане и развитие на капацитета на изборната администрация
са необходими действия, които са насочени не толкова към нови законови решения, а
преди всичко към практическото предприемане на действия, които целят съхраняване
на натрупан капацитет и адекватно обучение. Едно от възможните решения е
създаването на регистър на членове на СИК, които имат опит и експертиза при
провеждането на избори. В допълнение към това е необходимо провеждането на позадълбочено обучение на членовете на СИК, които са включени в този регистър.
Друга опция, която доразвива идеята за изграждане на капацитет на изборната
администрация, е включването на по един експерт – юрист във всяка секционна
избирателна комисия, който не е посочен от политически партии, а от професионални
общности (например, адвокатските колегии във всеки град, които се ръководят от
определени професионално-етични критерии в работата си и разполагат с капацитет да
мобилизират свои членове, при недостиг да включат и юрисконсулти и други
правоспособни юристи). Този експерт следва да бъде достатъчно добре обучен и да
съблюдава за коректното прилагане на правилата и процедурите, предвидени в
изборното законодателство. (бел.: предложението е заимствано от практиката в Гърция,
където представителите на юридическата общност (адвокати, магистрати) са задължени
да участват в избирателните комисии. В населените места, където няма такива
експерти, те се командироват с цел във всяка комисия да има по един експерт с
юридически познания за изборния процес.)
8. Разширяване състава на Общинските избирателни комисии в големите
градове с районно деление, като София, Пловдив и Варна. Това ще позволи по-добра
организация на броене на бюлетините, съобразена с мащаба на тези населени места и
ще предотврати периодичното повтаряне на организационни проблеми и неуредици
при провеждане на местните избори (факт, който е констатиран и през 2011, и през
2015 г.).
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9. Нисък праг на преференцията и унифицирани правила за нейното
определяне. Преференцията е мажоритарен елемент в избирателната система, който
ангажира по-пряко избирателите в изборния процес и им предоставя действителна
възможност да влияят върху решенията на политическите партии.
За да бъдат мотивирани избирателите да участват в изборите и за да имат
основание да считат, че тяхната политическа воля има значение, е необходимо:
1) запазване на нисък праг, който мотивира избирателите да участват в изборния
процес и не обезсмисля техния избор;
2) уеднаквяване на правилата за изчисляване на преференциите за всички видове
избори, за да не се затруднява работата на избирателните комисии (които така или
иначе срещат редица трудности в работата поради нисък административен капацитет).
10.
Въвеждане на изрична разпоредба в Изборния кодекс, според която
бюлетина с неоткъснат пореден номер в долния десен ъгъл се счита за
недействителна.
Въвеждането на пореден номер на бюлетините в Изборния кодекс от 2014 г. бе
аргументирано с необходимостта да се възпрепятства подмяната на бюлетини,
организирането на индианска нишка и т.н. То имаше потенциал за въздействие в
желаната насока, при условие че се спазват стриктно процедурите. В противен случай
запазването на поредния номер се използва като инструмент за оказване на
психологически натиск и за разкриване тайната на вота. Няколко случая от местни
избори – 2015 година потвърдиха основателността на тези опасения и налагат
предприемането на законодателни мерки, които да възпрепятстват този тип нарушения.
11. Създаване на изричен текст в Изборния кодекс, гарантиращ правото на
граждани и неправителствени организации да обжалват решенията на изборната
администрация, включително и методическите указания.
Противоречивата практика на Върховния административен съд, при която
наличието на правен интерес за оспорване на ключови решения на ЦИК се
интерпретира по спорен начин, изисква регламентирането с изричен текст в Изборния
кодекс на правото на неправителствените организации да са активни в процеса по
осъществяване на граждански контрол. Един от примерите за подобен проблем са
решенията по дела, завеждани от Асоциация „Прозрачност без граници” и избиратели
във връзка с методическите указания за изборите за Европейски парламент и за 43-то
Народно събрание през 2014 г.
Самостоятелно и изключително значимо е правото на всеки избирател (български
и не само български гражданин) да може да търси съдебен контрол за
законосъобразност на актовете на изборната администрация, каквито са безспорно и
методическите указания, които дори да бъдат интерпретирани като „вътрешнослужебни актове”, Конституционният съд приема за обжалваеми, когато засягат права
и законни интереси на гражданите.
12. За извършването на действия, които представляват престъпления по
смисъла на Наказателния кодекс, кандидатите не следва да се ползват от
имунитет в изборния ден.
Резултатите от наблюдението на изборния процес показват, че дори при
драстични нарушения на закона (като предлагане на пари от кандидати и оказване на
натиск върху избиратели в изборните помещения), органите на МВР не са сигурни дали
имат законово основание да предприемат действия спрямо извършителите. При
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провеждането на две поредни инициативи за наблюдение на изборния процес са
констатирани редица подобни случаи, които оказват изключително негативно
въздействие върху общия климат, в които се провеждат изборите, и предизвикват
възмущението на избирателите, в това число и спрямо органите на реда.
13. Относно определянето на размера на държавната субсидия за дейността на
политическите партии:
Необходима е промяна в подхода за разпределяне на държавната субсидия за
постоянната дейност на политическите партии, като в тази връзка е необходимо
провеждането на експертна дискусия, в която да бъдат обсъдени евентуални промени в
две насоки:
1) намаляване на размера на субсидията;
2) обвързване на размера на субсидията с размера на получените дарения и
членски внос.
Промените в условията за предоставяне на публични средства за политическите
партии е отдавна назрял проблем, който трябва да намери своето разумно решение. Те
трябва да отчитат баланса на интереси на различен тип участници в политическия
живот, да гарантират политическия плурализъм и равнопоставеност на политическите
субекти и функционирането на вътрешно-партийните механизми за участие и контрол.
В тази връзка е необходимо да бъде проведена дискусия с участието на експерти и на
политическите партии, която да очертае конкретните параметри на промяна в
условията за предоставяне на държавна субсидия за политическите партии.
14. Необходимо е осъществяване на ефективен и своевременен контрол върху
финансирането на предизборните кампании, който да позволява налагането на
санкции за нарушителите още в рамките на предизборната кампания.
Сега действащата система за контрол се основава на принципа на последващ
контрол от Сметната палата, в резултат на което често санкциите се налагат след
няколко месеца, дори година след приключването на предизборната кампания. В тази
връзка следва да се обърне особено внимание на необходимостта да бъде изградена
система за контрол за спазване на правилата за финансиране по време на кампанията,
включващ и принудителни административни мерки, които водят до своевременно
прекратяване на нарушенията докато тече предизборната кампания.
15. Необходимо е въвеждането на ясно дефиниран срок за извършване на одит
на отчетите от предизборните кампании и за оповестяването му от страна
Сметната палата.
През последните години възникнаха няколко случая за отлагане публикуването на
вече изготвените одитни доклади поради опасения, че това ще повлияе върху
предстоящи предизборни кампании. Тази практика предполага субективизъм и не
създава гаранции за своевременното информиране на обществеността за резултатите от
извършената одитна дейност.
Поради тази причина е необходимо уреждането на ясни срокове за извършване на
одит на представените отчети, свързани с финансирането на предизборните кампании
на участниците във всички видове избори. Едно адекватно решение (което
съществуваше и преди в законодателството) е изричното определяне на 6-месечен
краен срок след представянето на отчетите, в който Сметната палата оповестява
резултатите от извършената одитна дейност.
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Асоциация „Прозрачност без граници” е убедена, че отдавна е назряла
необходимостта от съществени промени в изборното законодателство, които да
съдействат за преодоляване на част от най-значимите проблеми в изборния процес. В
настоящия момент народните представители имат възможността да предприемат
решителни мерки, за да подобрят качеството и почтеността на изборите, а посредством
това – да възвърнат доверието към институциите и политическите партии. Ръководена
от тази позиция, Асоциация „Прозрачност без граници” изразява своята готовност да
продължи своето конструктивно участие в дискусията за промени в изборното
законодателство.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ, СВЪРЗАН С ДИСТАНЦИОННОТО ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ
Наръчникът за наблюдение на новите изборни технологии на Организацията за
сигурност и сътрудничество (OSCE/ODIHR 2013) въвежда систематизация на методите
за гласуване в държавите-членки, базирана на вида на средството за гласуване и на
средата, в която то се осъществява. Таблица 1 показа показва основните категории и
мястото на интернет гласуването в тази рамка.
Таблица 7: Методи за гласуване, според средството и средата, в която се
осъществява избирателният процес20
Средство

Контролирана среда

Неконтролирана
среда

Смесена среда

Хартиена бюлетина

Гласуване с бюлетини
в изборна секция

Гласуване по пощата

Гласуване с мобилна
изборна кутия

НИД

Машинно гласуване

Интернет гласуване

Машинно гласуване с
централизирано
отчитане на гласовете

Хартиена бюлетина и
електронно отчитане на
гласа

Сканиране на
бюлетините

Централно броене на
гласове по пощата чрез
сканиращо устройство

1.Видове нови информационни технологии и приложението им във връзка са
електронното гласуване
Електронното гласуване може да бъде осъществявано както в контролирана среда,
чрез използването на машини за гласуване в изборните секции, така и в неконтролирана
среда от разстояние посредством компютър или смартфон. Според наръчника на ОССЕ
в държавите-членки се прилагат четири категории нови информационни технологии:
1. Технологиите за сканиране на бюлетините използват хартиена бюлетина, в
която преференцията на избирателя е отбелязана ръчно от него или чрез
машина в изборната секция. Бюлетината се сканира в специално устройство и
отчита електронно гласа на избирателя. Сканиращите устройства могат да
бъдат разположени както в секциите, така и в преброителни центрове, които се
определят като контролирана среда. Тази технология може да бъде използвана
и при гласове, подадени в неконтролирана среда по пощата.
2. Машинно гласуване, което се осъществява чрез електронни машини с
интерактивен дисплей или бутони за маркиране на предпочитанието на
избирателя. Машините се поставят в изборните помещения (контролирана
среда) и отчитат електронно резултата от гласуването.
3. Интернет гласуването позволява на гласоподавателите да гласуват навсякъде в
неконтролирана среда. Гласовете се получават, съхраняват и обработват
централизирано. Понастоящем, интернет е основният канал, използван за
отдалечено електронно гласуване.
4. Хибридните форми на новите информационни технологии комбинират
контролираната среда на изборната секция с централизираното записване и
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Източник: Handbook for the Observation of New Voting Technologies. OSCE/ODIHR 2013.
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обработване на гласовете на интернет гласуването. При тези системи
гласоподавателите гласуват на компютър в изборно помещение, а гласовете се
предават електронно към централен сървър.
2.Интернет гласуването по света
По данни на доклада, към началото на 2015 година 14 страни са използвали
интернет гласуване в избори или референдуми. От тях единствено Естония е въвела
постоянна възможност за национално интернет гласуване.
Графика 5: Интернет гласуването по света21

В Нов Южен Уелс, Австралия интернет гласуването се въвежда постепенно като
към момента е достъпно за хората с увреждания и тези, които живеят на голямо
разстояние от изборните секции. По този начин се цели проверка надеждността на
технологията и изграждане на доверие у избирателите спрямо интернет гласуването,
което е ключов фактор при неговото успешно въвеждане в по-широка употреба. В
Канада то се прилага в рамките на избори и референдуми от местен и регионален
характер. Във Франция интернет гласуването улеснява участието в изборния процес на
живеещите извън Франция, и особено на жителите в отвъдморските територии. В
Швейцария, предвид конфереративния характер на държавата, част от кантоните са
възприели електронно дистанционно гласуване, като начинът на неговото провеждане
не е унифициран и е специфичен за различните кантони.
1. Естония
Естония е първата страна, която въвежда интернет гласуване с обвързващи
резултати в национален мащаб през 2005 г. 22 От тогава до сега системата използвана

21

Източник: Open Up! Report of the Speaker’s Commissionon Digital Democracy 2015.
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както за парламентарни, така и за местни избори общо 8 пъти като на последните
избори 30,5% от гласоподавателите са използвали тази възможност.
Таблица 8: Статистически данни относно електронното гласуване в Естония23

Eligible
voters
Participatin
g
voters
(voters
turned out)
Voter
turnout
I-voters
I-votes
counted
I-votes
cancelled
(replaced
with paper
ballot)
I-votes
invalid (not
valid due to
a
nonstandard
of vote)
Multiple Ivotes
(replaced
with I-vote)
I-voters
among
eligible
voters
I-voters
among
participatin
g voters
I-votes
among
advance
votes
I-votes cast
abroad
among
Ivotes (based
on
IPaddress)*
I-voting
periood
I-voters
using

Избори
Парлаза
Местни
Местни
ментарни Европейизбори
избори
избори
ски
2005
2009
2007
парламе
нт 2009
1 059 29
1 094 31
897 243
909 628
2
7

Местни
избори
2013

Избори за
Европейски
парламен
т 2014

913 346

1 086 93
5

902 873

899 793

Парламентарни
избори
2011

Парламентарни
избори
2015

502 504

555 463

399 181

662 813

580 264

630 050

329 766

577 910

47,40%

61,90%

43,90%

60,60%

63,50%

58,0%

36,50%

64,20%

9 317

30 275

58 669

104 413

140 846

133 808

103 151

176 491

9 287

30 243

58 614

104 313

140 764

133 662

103 105

176 329

30

32

55

100

82

146

46

162

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.**

1

n.a.

1

364

789

910

2 373

4 384

3 045

2 019

4 593

0,90%

3,40%

6,50%

9,50%

15,40%

12,3%

11,40%

19,60%

1,90%

5,50%

14,70%

15,80%

24,30%

21,2%

31,30%

30,50%

7,20%

17,60%

45,40%

44%

56,40%

50,5%

59,20%

59,60%

2%

3%

2,8%

3,90%

4,20%

4,69%

5,71%

51 states

66 states

82 states

105 states

105
states

98 states

116 states

3 days

3 days

7 days

7 days

7 days

7 days

7 days

7 days

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2 690

11 753

11 609

22 084

n.a.

22

Drew Springall, Travis Finkenauer, Zakir Durumeric, Jason Kitcat, Harri Hursti, Margaret MacAlpine, J. Alex
Halderman. 2014. “Security Analysis of the Estonian Internet Voting System” in Proceedings of the 21st ACM
Conference on Computer and Communications Security (CCS ’14), November 2014
23
Източник: Estonian Internet Voting Committee: http://www.vvk.ee/.
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mobile-ID
I-voters
using
mobile-ID
among
Ivoters
Share of Ivotes that
were
verified by
the voter

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1,90%

8,6%

11,00%

12,20%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3,40%

4,00%

4,30%

През 2012 г. успоредно с Националната избирателна комисия в страната се
създава Електронна избирателна комисия, която да администрира интернет
гласуването. През 2013 г. сорс кодът на системата за интернет гласуване е публикуван
на https://github.com/vvk-ehk/evalimine.
Естонската система за интернет гласуване използва модела на гласуването по
пощата в двоен плик. Гласоподавателят изтегля и инсталира програма за интернет
гласуване, която криптира неговия глас. Криптираният глас се подписва с електронния
подпис на гласоподавателя и се изпраща до централен сървър. По този начин се
гарантира, че лицето има право на глас и е гласувало само веднъж. Същевременно
криптираните гласове не носят лични реквизити, което гарантира тайната на вота.
Интернет гласуването се осъществява в 7-дневен времеви прозорец, определен за
предварително гласуване, от 10-тия до 4-тия ден преди датата на избора. Всеки
гласоподавател може да промени вота си, като гласува отново в 7-дневния прозорец
или като се яви на място в изборната секция в деня на изборите. Списъците на
гласувалите на място се сверяват със списъците на гласувалите по интернет. Когато се
окаже, че гласоподавател е гласувал електронно и с бюлетина на място, то изпратеният
електронно глас се унищожава.
Преди определянето на резултатите, след края на изборния ден, криптираните
гласове се отделят от придружаващите ги електронни подписи. След това е
декриптират и табулират. Системата отваря гласовете само ако не са свързани с лични
данни.
Важно условие за масовото прилагане на интернет гласуването в Естония е
наличието на електронни документи за самоличност. Удостоверителните сертификати
и вериги са записани на чип в личните карти на гласоподаватели и мога да бъдат
използвани след въвеждането на ПИН код.
Процедурата по гласуване се осъществява в няколко стъпки:
- Гласоподавателят трябва да разполага с компютър, свързан към интернет и
периферно устройство за четене на карти;
- Личната карта се поставя в четящото устройство;
- Гласоподавателят отваря интернет страницата за електронно гласуване
www.valimised.ee;
- Изтегля и стартира приложението за гласуване;
- Удостоверява самоличността си като въведе ПИН1 код;
- Тогава се зарежда списъка с кандидатите в съответния изборен район;
- Гласоподавателят отбелязва избора си;
- Потвърждава избора, като въвежда ПИН2 код;
- Получава удостоверение, че гласът е приет.
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От 2011 година е възможно да се гласува и с мобилна самоличност (мобилният
телефон на лицето служи за идентификация), а стъпките за гласуване са подобни на
гореописаните. Идентификацията става чрез попълване на телефонния номер, свързан с
мобилната самоличност и получаването на код чрез СМС. Важно е да се отбележи, че
не може да се гласува през самия телефон. Необходим е компютър.
Международен доклад за сигурността на системата за интернет гласуване в
Естония повдига сериозни въпроси относно нейната способност да гарантира тайната
на вота и достоверността на резултатите.24 На първо място докладът посочва, че
системата не използва съвременните и налични криптографски технологии за end-toend проверка, която позволява технически да се гарантира тайната вота и коректното
отчитане на преференциите без възможност за злоумишлена намеса на трети лица или
зловреден софтуер. Вместо това, естонската система има семпъл дизайн, разчитащ на
почтеността на изборната администрация, чрез въвеждането на серия от сложни
нормативни регулации, и надеждността на компютрите на гласоподавателите, и
сървърните компоненти на електронната изборна администрация.
2. Швейцария
Въпросът с интернет гласуването в Швейцария е сложен и продължителен процес
предвид конфедералната структура на страната, което обуславя тестването и
въвеждането на различни модели по различно време в различните кантони. Първото
използване на интернет гласуване с обвързващ резултат в Швейцария е през 2003 г. в
малка община в кантон Женева, като бързо се разпространява и в други общини. На
федерално ниво, интернет гласуването става достъпно в три кантона през 2005 г. като
към Женева се присъединяват Нюшател и Цюрих. Процесът не минава гладко и
интернет гласуването е временно суспендирано по технически причини в Цюрих и
поради политически причини в Женева, но оценките са за необратимост на процеса по
неговото по-широко въвеждане.25
Първоначално интернет гласуването е достъпно само за живеещите в страната
граждани, но през 2008 г. Нюшател го въвежда и за живеещите зад граница. Интернет
гласуването се оказва много по-добра алтернатива за гласуване зад граница от
съществуващата практика за гласуване по пощата заради значително по-ненадеждните
пощенски услуги. По тази причина организацията на швейцарците зад граница застава
твърдо зад въвеждането на интернет гласуването. През 2009 г. такава възможност
въвежда Женева, а през 2010 и Цюрих.
По принцип всеки кантон е свободен да използва собствена технология за
интернет гласуване, но поради финансови причини ново присъединяващите се кантони
кооперират с някой от трите пилотни кантона, като се оформят два модела. Седем
кантона формират консорциум с Цюрих (през 2011 г. Цюрих се оттегля по технически
причини и е заменен от Арговия), а три други кантона кооперират с Женева. В
настоящия момент нито един от останалите кантони не си взаимодейства с Нюшател,
тъй като неговата система за интернет гласуване е инкорпорирана в по-сложна система
за електронно управление.

24

Пак там.
Micha Germann and Uwe Serdült. 2014. “Internet Voting for Expatriates: The Swiss Case”
http://www.jedem.org/
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Таблица 9: Преглед на включването на електронно гласуване в чужбина26

2.1. Женевската система
При системата за интернет гласуване в Женева всички гласоподаватели получават
карти по пощата с удостоверителна информация. Картите имат област за изтриване,
където е засекретен техният ПИН. Този номер се използва за идентификация и вход в
системата заедно с датата и мястото на раждане на избирателя. Системата използва
криптиране и метода на двата плика, за да се предотврати свързването на избирателния
глас със самоличността на избирателя, но не използва други удостоверителни методи,
като електронни подписи например.
С цел предотвратяване на продажбата на гласове, методите за верификация
предоставят единствено информация, че лицето е гласувало, без да съдържат данни за
посочената преференция. Декриптирането на изборните резултати се извършва при
едновременното присъствие на представители от канцлерството, изборната
администрация, полицията и нотариус.
26

Източник: Germann and Serdült. 2014.
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В Женева използването на интернет гласуване има положителен ефект върху
избирателната активност, особено сред младите хора на възраст от 18 до 39 години.
Освен по висока избирателна активност в Швейцария, тази опция увеличава броя на
регистрираните избиратели, живеещи зад граница с 20%.
Таблица 10: Избирателна активност и въздействие на електронното гласуване в
Швейцария27

3. Франция
Франция въвежда възможност за интернет гласуване на парламентарните избори
през 2012 година за французите зад граница. Проектът е осъществен от френското
министерство на външните работи с цел да се осигури пълноправна възможност за
гласуване на французите зад граница, които срещат трудности при използването на
съществуващите възможности: живеят в отдалечени райони; пликовете и бюлетините
за гласуване по пощата не пристигат или отиват на грешен адрес; срещат тежки
административни процедури или пощите забавят пратките с гласовете.
Интернет гласуването е пилотно тествано във Франция за първи път през 2002 г.
на общинските избори в Issy-les-Molineaux. Следват три пилотни проекта на външното
министерство през 2003, 2006, 2009 и 2012 г.28
Процедурата по интернет гласуването започва на 18 май с генерирането на
криптографските ключове за криптиране и декриптиране на гласовете. Френските
граждани, живеещи зад граница и отговарящи на условията за гласуване, получават
инструкции за гласуване по интернет, а кодовете за самото гласуване – по
конвенционална поща две седмици преди първия тур, с цел да се удостовери
самоличността на избирателите в интернет гласуването. Допълнително всеки избирател
получава две пароли по имейл за всеки тур от гласуването.
При самото гласуване се установява сигурна връзка с изборния портал, а в
браузъра на потребителя се зарежда Java-базирано приложение за гласуване.
Потребителят се идентифицира с потребителското име и паролата, получени по-рано.
Тогава приложението показва списък на кандидатите в съответния изборен район, като
27

Източник: Independent Panel on Internet Voting British Columbia 2014.
Republic of France Parliamentary Elections 10 and 17 June 2012 OSCE/ODIHR Election Аssessment Mission
Final Report http://www.osce.org/odihr/elections/93621?download=true.
28
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веднъж направен, изборът остава окончателен и не може да бъде променян. След
маркирането на преференцията, потребителят получава на екрана разписка в удобен за
разпечатване формат, за да може да свери коректното подаване на своя глас.
По време на двата тура от 23 до 29 май и от 6 до 12 юни, над 240 000 гласа са
подадени електронно (126 947 на първи тур и 117 676 на втори тур), което съставлява
55% от всички гласове, подадени в чужбина и са достатъчни за избирането на 11
народни представители.29
Графика 6: Резултати от електронното гласуване във Франция (първи тур на
изборите, проведени през 2012 г.)30

Графика 7: Резултати от електронното гласуване във Франция (втори тур)

29

http://www.businesswire.com/news/home/20120711005638/en/French-Expats-Vote-Online-LegislativeElections-Scytl%E2%80%99s#.VfiTTHnov4Y
30
Източник: МВнР на Франция. http://www.parliament.uk/documents/speaker/digitaldemocracy/FR_Successcase.pdf
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Използвана е криптографска технология на компанията Scytl, която позволява
криптиране на гласа и последващото му подписване с електронен сертификат директно
на устройството на потребителя, което според компанията предпазва от
компрометиране на вота, тъй кото не позволява на никого, дори на системните
администратори да нарушат тайната на вота или да променят изборния резултат. Преди
прилагането й, технологията е тествана от френската служба за сигурност ANSSI, която
оценява нивото на сигурност като адекватно и надеждно. Впоследствие системата е
сертифицирана от МВнР и МВР на Франция, както и от други национални агенции.
Използван е изчислителният център на ATOS във Вендом, Франция, определян като
един от най-сигурните в Европа.
Същевременно, възникват и два значителни проблема. По време на гласуването за
първи тур излиза актуализация за Java, която прави инсталираната Java Virtual Machine
(JVM), несъвместима с приложението за гласуване. Този проблем води до
невъзможност за някои от избирателите да упражнят правото си на глас. След
идентифицирането на проблема разработчиците на системата са публикували на
портала за интернет гласуване второ приложение, което да върне старата версия на
JVM, за да може приложението за гласуване да работи коректно. Втория проблем е
засечен при отчитането на гласовете във втория тур. Електронният сертификат на един
от гласовете се оказва повреден и гласът остава неотчетен. И в двата случая
администрацията действа по предварително разписан протокол.
4. Канада
4.1. Маркам, Онтарио
По данни от аналитичен доклад по поръчка на Законодателното събрание на
Британска Колумбия, Канада най-голямата юрисдикция в Канада, която прилага
интернет гласуване в метни избори до 2008 г. е община Маркам, Онтарио. Маркам
провежда своите първи избори за местно самоуправление чрез интернет гласуване през
2003 г. с надеждата, че това ще доведе до обрат в тенденцията за намаляваща
избирателна активност. Използването на интернет гласуването не води до повишаване
на активността, но задържа тенденцията на спад, като успоредно с това намалява
разходите за организация и провеждане на изборите. По тази причина следващите
общински избори през 2006 и 2010 също са проведени с използването на интернет
гласуване.
За да могат да се възползват от възможността за гласуване по интернет,
регистрираните избиратели трябва да се регистрират допълнително в двустъпков
процес. Всеки регистриран избирател получава по пощата плик, който съдържа
уникален персонален идентификационен номер (ПИН), който гласоподавателят трябва
да използва заедно с датата си на раждане, за да получи достъп до уебсайта за
регистрация на желаещите да гласуват дистанционно. В сайта гласоподавателят създава
своя парола, която използва заедно с нов ПИН код, отново изпратен по пощата, за да
може да гласува. Интернет гласуването е възможно през целия прозорец за
предварително гласуване (5 дни през 2003 г. и 6 дни през 2006 г. и 2010 г.)

50

Таблица 11: Избирателна активност и въздействие на електронното гласуване в
Канада31

Ползите от въвеждането на интернет гласуването в Маркам са основно удобство
за избирателите и бюджетни икономии. Проучване на профила на интернет
избирателите показва, че от тази възможност са се възползвали основно хора на средна
възраст, сред които активността е по-висока като цяло. Въвеждането му не води до
повишаване на активността сред младите.
4.2. Халифакс, Нова Скотия
Интернет гласуването е въведено за общинските избори в Халифакс през 2008 г.
като допълнителен метод за гласуване в прозореца за предварително гласуване. Целите,
които си поставя общинската администрация е да постигне по-ниски разходи, поголямо удобство за избирателите, по-висока избирателна активност и намаляване на
времето, необходимо за броене и определяне на резултатите.
Опитът е определен като успешен, което води до прилагането на интернет
гласуването в изборите през 2008, 2009 и 2012 г. Процедурата по гласуване е подобна
на приложената в Маркам. По-интересните разлики са липсата на необходимост от
допълнителна регистрация, наличието на по-широк прозорец за предварително
гласуване от 13 дни, в който е възможно гласуване единствено онлайн, както и
наличието на опция за подаване на бяла бюлетина „decline to vote“ успоредно с
възможните преференции за кандидати. Гласоподавателите има възможност да
гласуват и чрез мобилните си смартфони.
Не изискването на допълнителна регистрация води до по-широко използване на
интернет гласуването Халифакс в сравнение с Маркам.

31

Източник: Independent Panel on Internet Voting British Columbia 2014.
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Таблица 12: Избирателна активност и въздействие на електронното гласуване в
Халифакс32

4.3. Туро, Нова Скотия
Подобна система за интернет гласуване е приложена и в Туро за общинските
избори през 2012 г. Резултатът е 12% по-висока избирателна активност, която разбира
се може да се обясни частично и с други фактори, като например широката
образователна кампания, която местната администрация провежда с цел
популяризиране на участието в изборите.
Таблица 13: Избирателна активност и въздействие на електронното гласуване в
Британска Колумбия33

4.4. Проучени възможности за въвеждане и отхвърляне на приложението на
интернет гласуването
32
33

Източник: Independent Panel on Internet Voting British Columbia 2014.
Източник: Independent Panel on Internet Voting British Columbia 2014.
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Общинският съвет на Кичнър, Онтарио възлага през 2011 г. проучване за
въвеждането на интернет гласуване. Препоръката на доклада, представен през 2012 г. е
да не се въвежда интернет гласуването защото цената на системата, включително
цената за осигуряването на достатъчно ниво на сигурност, което да не подкопае
доверието в нея, е твърде висока, особено като се прибави към разходите за
традиционното гласуване с бюлетини. Докладът се позовава на съществуващи
изследвания, които сочат, че интернет гласуването не води до повишаване на
избирателната активност (конкретно сред младите гласоподаватели), технологиите и
приложението им не са достатъчно добре проучени, липсва установен канадски
стандарт за оценка на системите за интернет гласуване, а легитимността на тези
системи не е била обект на съдебна практика до момента.
През 2013 г. в Едмънтън, Албърта се провежда пилотно тестване на интернет
гласуване в три общини. Интересът към проекта се оказва нисък (едва около 500 души
изявяват желание да участват). Въпреки това, граждански съвет, свикан със
специалната задача да разгледа преимуществата и недостатъците на тази възможност за
гласуване препоръчва на общинския съвет да въведе онлайн гласуване на изборите през
2013 г. Въпреки тази препоръка, общинският съвет отхвърля възможността с мотивите,
че системата ще струва скъпо и равнището на сигурност не е достатъчно високо, цена,
която не се оправдава с по-голямото удобство за гласоподавателите.
От 2004 до 2009 г. изборната администрация на Канада планира пилотното
въвеждане на интернет гласуване на федерално ниво. Подготовката води до
предложение пилотното въвеждане да се осъществи през 2013 г. и да включва
единствено терминали в контролирана среда като военни бази, използващи военни
мрежи. Това ограничение позволява да се гарантира сигурността на системата, която
произтича от гласуването в неконтролирана среда посредством интернет. След
наложени бюджетни ограничения през април 2013 г. обаче, изборната администрация
се отказва от проекта и го отлага за бъдещ период след 2015 г.
5. Норвегия
Интернет гласуването се въвежда пилотно в Норвегия през 2011 г. в 10 общини за
местните избори през 2011 г. успоредно със съществуващите възможности за
гласуване. Целите на проекта са да се улесни достъпа и удобството, да се оптимизира
изборната администрация и да се поощри пряката демокрация. Целите са оправдани
особено за общински избори защото избирателната система за местна власт в Норвегия
е много сложна (избират се много кандидати), законът позволява всяка община да
използва собствени правила и процедури за броене, което прави процеса времеемък,
изисква повече ресурси и увеличава вероятността от поява на грешки.
За гласуването, всички гласоподаватели в пилотните общини получават по
пощата удостоверителни кодове. Преди да гласува онлайн, гласоподавателят се
идентифицира с електронната си лична карта, след това избира желаните кандидати,
като системата не позволява да се изберат повече кандидати от броя на мандатите, но
избора на по-малък брой е възможен. Преди подаването на гласа избирателя вижда
какво е избрал с цел проверка.
Системата използва end-to-end технология за верификация. Веднага след
подаването на гласа, избирателят получава СМС съдържащ код за потвърждение, който
трябва да съвпада с уникалните кодове, получени по пощата преди изборите.
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Използваната криптографска технология позволява на избирателя да провери дали
гласът му участва в броенето.
Избирателите имат възможност да гласуват по няколко пъти като само
последният глас се брои. Те запазват възможността да гласуват на място в деня на
изборите, като в този случай подаденият електронно глас не се отчита. Резултатите се
определят в три стъпки. Първо се отстраняват дублиращите гласове от един избирател
като се оставя само последния подаден онлайн глас или в случаите на гласуване на
място се премахват всички подадени онлайн гласове, като се премахва
идентифициращите лични данни, за да се гарантира тайната на вота. След това
гласовете се криптират отново и редът им се разбърква. Накрая гласовете се
декриптират чрез няколко ключа, които се съхраняват в отделни лица и се агрегират
резултатите.
Резултатът от проекта показва, че времето за обработка на резултатите не се
съкращава значително в сравнение с контролните общини, но необходимата
администрация е със 70% по-малко. Нивото на доверие на избирателите в системата е
високо и активността като цяло е висока, което обаче е принцип в Норвегия.
Експериментът е повторен през 2013 г. като основната част от системата остава
същата. Този път 36% от регистрираните избиратели се възползват от интернет
гласуването в сравнение с 17% през 2011 г.
Таблица 14: Експериментално електронно гласуване в Норвегия34

6. Държави, в които интернет гласуването е проучено и отхвърлено: САЩ,
Великобритания, Холандия
Програмата за интернет гласуване на САЩ е фокусирана върху две основни
групи избиратели – военните и живеещите зад граница. Проучването на възможностите
започва през 90-те като на изборите през 2000 година се провежда пилотно гласуване в
Южна Каролина, Флорида, Тексас и Юта, което обхваща минимален брой избиратели.
Поради тежките технически и административни изисквания (например

34

Източник: Independent Panel on Internet Voting British Columbia 2014.
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гласоподавателят трябва да получи компакт диск с програмата и да изпрати по пощата
гласа си като резервно копие) едва 84 души гласуват по интернет.
На база този опит, през 2004 е планирано по-голямо пилотно изпитване, което да
обхване 55 района в 7 щата. Въпреки, че за проекта са похарчени 22 милиона долара,
военното министерство отменя проекта малко преди изборите с аргумента, че не е
налице необходимото обществено доверие в системата след установени пропуски в
сигурността.
Следват още няколко пилотни проекта на щатско ниво, но като цяло идеята е
оставена на заден план, докато не се направи пробив в съществуващите компютърни
технологии, предоставящ възможност за качествено различна система за сигурност.
Във Великобритания са проведени пилотни изпитвания на местни избори през
2002, 2003 и 2007 г. В трите проекта не са установени значителни пропуски, но са
идентифицирани редица технически и организационни проблеми, както и недоверие от
страна на избирателите. По тази причинна страната продължава да експериментира
като целта е да се създаде по-добра регламентация и организация за управление на
процесите.
В Холандия интернет гласуването е експериментирано за живеещите зад граница
граждани, които до момента могат да гласуват по пощата, но активността е
сравнително малка – 5%. Проведени се два експеримента – през 2004 г. и 2006 г. По
стечение на обстоятелствата на изборите през 2006 г. е открит съществен проблем с
терминалите за машинно гласуване в секциите, което води до силно подкопаване на
общественото доверие във всички електронни форми на гласуване и отлага в бъдещето
експериментирането с интернет гласуването.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
КОНСТАТИРАНИ НАРУШЕНИЯ В ИЗБОРНИЯ ДЕН
Нарушения, констатирани в резултат от наблюдението на изборния процес в
секционните избирателни комисии и на сигналите, постъпили в общинските
избирателни комисии
1.Организационни нарушения
- неправилно обявен адрес на избирателната секция: Велико Търново – СИК 040400001,
Добрич – СИК 093, СИК 124, Кюстендил – СИК 102900023;
- секцията не се охранява от представител на МВР при нейното отваряне: Пловдив СИК 43, СИК 39, Добрич - СИК О93, СИК 105, СИК 106;
- закъснение или неявяване на председател, секретар или член/членове на изборна
секция: Варна СИК 311, СИК 36, ОИК 144, ОИК 290, ОИК 45, ОИК 115, ОИК 277,
ОИК 103, ОИК 361, Добрич - СИК 105, СИК 106, Кърджали - СИК 091600008, Ловеч СИК 111800099, Пазарджик - СИК 51, Пловдив - СИК 39, СИК 1, СИК 162202032, Русе
- СИК 103, Стара Загора - СИК 40, СИК 90, СИК 92, Велико Търново - СИК 80, Сливен
- ОИК 157, ОИК 97, ОИК 127, ОИК 4, ОИК 7;
- присъствие на представител на МВР в изборното помещение: Пазарджик - СИК 51,
Пловдив - СИК 39, Плевен - СИК 205, СИК 234;
- член на комисията изчита на висок глас лични данни на избиратели: Бургас - СИК 28,
Варна - СИК 36, СИК 122, СИК 75, СИК 367, ОИК - Одесос, Велико Търново - СИК
040400053, Кюстендил - СИК 102900017, 102900050, СИК 102900016, Монтана - СИК
122900015, СИК 122900056, Пловдив - СИК 032, Стара Загора - СИК 91, Хасково - СИК
068, СИК 062, СИК 065 Шумен - СИК 017, Ямбол - СИК 070, СИК 019, 009, 032;
- невписване на личните данни на избиратели, гласували в избирателния списък: Варна
- ОИК 277, Кърджали - СИК 091600006, СИК 091600007, Хасково - СИК 015;
- член на изборната комисия не носи отличителните си знаци: Бургас - СИК 152, СИК
151, СИК 160, СИК 150, СИК 149, Варна - СИК 36, СИК 122, СИК 367, Велико Търново
- СИК 38, СИК 80, Добрич - СИК 093, СИК 106, Кюстендил - СИК 016, Ловеч - СИК
111800003, СИК 111800021, СИК 111800015, Плевен - СИК 152400006, Пловдив - СИК
39, СИК 43, СИК 38, Смолян - СИК 018, Стара Загора - СИК 56, Хасково - СИК 063,
СИК 063;
- допускане на грешки при вписване на избиратели в изборните списъци: Варна - СИК
339, Монтана - СИК 122900004, Пазарджик - ОИК 196, ОИК 176, ОИК, Плевен - СИК
230, Русе - СИК 107, Силистра - СИК 150, Смолян - СИК 016, Търговище - СИК 43,
Ямбол - СИК 282600009;
- отказ за вписване в избирателния списък на лица с редовни документи: Варна - ОИК
271, Кърджали - СИК 091600007, Перник - ОИК , Търговище - ОИК;
- дописване на голям брой избиратели в избирателните списъци: Бургас - СИК 22;
- допускане на член на комисията или застъпник в близост до кабината за гласуване:
Бургас - СИК 12, Варна - СИК 162, СИК 71,СИК 72, СИК 311, СИК 36, СИК 75,
Велико Търново - СИК 80, Видин - СИК 050900018, СИК 050900080, Кюстендил -СИК
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102900016, Пловдив - СИК 43, Смолян - СИК 213100014, СИК 213100018, СИК
213100013, Ямбол - СИК 282600070, Благоевград - СИК 010300021;
- допускане в изборното помещение на застъпник без документи: Бургас - СИК 32,
Варна СИК - 163, Кюстендил - СИК 102900016, Плевен - СИК 152400006, Пловдив СИК 032;
- допускане в изборното помещение на лица без отличителни знаци: Бургас - СИК
24,СИК 28, СИК 12, Варна - СИК 36, СИК 3, СИК 339, Добрич - СИК 093, СИК 096,
СИК 124, Кюстендил - СИК 102900023, СИК 102900016, Ловеч - СИК 111800021, СИК
111800015, Плевен - СИК 230, СИК 205, СИК 206, Пловдив - СИК 39, Силистра - СИК
145, Смолян - СИК 213100014, СИК 213100010, СИК 213100013, СИК 213100018,Стара
Загора - СИК 40, Хасково - СИК 067;
- допускане на придружител на гласоподавател, което не се отбелязва в изборните
книжа: Пазарджик - СИК 51, Силистра - СИК 145;
- невписване на личните данни на придружителя в списъка за допълнително вписване
на придружители: Пазарджик - СИК 51, Плевен - СИК 205, СИК 206;
- затруднен достъп на хора със зрителни увреждания или трудно подвижни избиратели:
Бургас - СИК 6, СИК 7, СИК 8, СИК 152, Варна - СИК 339, Велико Търново - СИК 1,
СИК 2, Добрич - СИК 092;
- пропуски при поставянето на втори печат върху бюлетините: Кърджали - СИК
091600018, Плевен - СИК 205, Пловдив - СИК 032, Русе - СИК 107, Силистра -СИК
122, Хасково - ОИК 79, ОИК 55, Шумен - СИК 27300017;
- откъсване на бюлетини от кочана предварително или предварително поставяне на
първия печат върху бюлетини: Бургас - СИК 150, СИК 13, СИК 22, СИК 24, СИК 27,
СИК 13, СИК 221, Велико Търново - СИК 1, СИК 80, Видин - СИК 050900045, ОИК
101, Кюстендил - СИК 102900020, СИК 102900017, СИК 102900050, СИК 102900016,
ОИК 31, Пазарджик - СИК 51, Плевен - СИК 152400006, СИК 152400205, Пловдив СИК 39, СИК 032, Търговище - ОИК 21, Хасково - СИК 067, ОИК 67, ОИК 9, ОИК 30,
ОИК 99, ОИК 67, Шумен - СИК 015;
- предварително поставяне на втори печат върху бюлетините: Видин - ОИК 87, ОИК
101, Сливен - ОИК 141;
- предварително поставяне на втори печат върху бюлетините без да е сравнен номерът
на бюлетината с номера на кочана: Плевен - СИК 205, Пловдив - СИК 032, Смолян СИК 213100018, Хасково - СИК 087;
- не е откъснат отрязък от кочана, върху който е номерът на бюлетината, с която е
гласувано: Велико Търново - СИК 80, Видин - ОИК 87, Монтана - СИК 122900055,
Хасково - СИК 065, СИК 015, ОИК 46, ОИК 69;
- изнасяне на бюлетини от избирателната секция: Велико Тръново - СИК 38, Силистра СИК 150;
- недопускане на застъпник, притежаващ редовни документи: Варна - ОИК 277, Видин ОИК 120;
- недопускане на наблюдател, притежаващ редовни документи: Благоевград - ОИК,
Варна - ОИК 352, Видин - ОИК 120, Стара Загора - СИК 133, Шумен - СИК 27300052;
- задържане на удостоверението за наблюдател: Ловеч - СИК 11180100, Плевен - СИК
152400006, Силистра - СИК 105, Стара Загора - СИК 118, Хасково - СИК 087;
- липса на информация относно правилата за регистриране на наблюдатели: Варна СИК 367, СИК 77, Ловеч - СИК 111800003, СИК 111800021, СИК 111800015, Монтана
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- СИК 122900045, Пазарджик - СИК 51, Плевен - СИК 234, Силистра - СИК 105, Стара
Загора - СИК 56, СИК 133, Хасково - СИК 015;
- допускане на по-голям брой застъпници в изборното помещение, отколкото е
разрешено: Благоевград - СИК 010300054, Варна - СИК 311, Велико Търново - СИК 38,
СИК 80, Видин - СИК 80, Ловеч - СИК 111800003, СИК 111800021, СИК 111800015,
ОИК 111800033, Плевен - СИК 152400006, СИК 152400234, Пловдив -СИК 39, СИК
032, Сливен - СИК 7, Стара Загора - СИК 133, Хасково - СИК 068, Шумен - СИК 015,
Ямбол - СИК 282600070, СИК 282600019, СИК 282600009, СИК 282600032, Смолян ОИК 89;
- допускане в избирателната секция на лица във видимо нетрезво състояние, дрогирани
или въоръжени: Пазарджик - СИК 51,Плевен - СИК 234, СИК 235;
- допускане на хаос, струпване на голям брой избиратели в изборното помещение:
Видин - СИК 018, Кърджали - СИК 091600003, Плевен - СИК 231, СИК 205, СИК 234,
Пловдив - СИК 39, Разград - СИК 42, СИК 46, Русе - СИК 10, ОИК 42, Хасково - СИК
068, СИК 063, СИК 067, Шумен - СИК 27300017;
- неточности при съставянето на протокола за проведения избор: Благоевград - СИК
010300004, Видин - ОИК, Кюстендил - СИК 102900020, СИК 102900016, Ловеч - СИК
111800002, Сливен - СИК 7, Стара Загора - СИК 56, СИК 133;
- отказ за предоставяне на копие от секционния протокол на застъпници и наблюдатели
или отказ то да бъде подписано: Ловеч - СИК 111800003, Перник - СИК 143200082,
СИК 143200084, СИК 143200081, ОИК, Смолян - СИК 213100024, Стара Загора - СИК
56, СИК 118, СИК 133;
- отказ на член да избирателната комисия да подпише секционен протокол: Стара
Загора - СИК 56, СИК 120;
- непредоставяне на протокол с резултатите от гласуването на наблюдатели и
застъпници: Благоевград - СИК 010300054, Велико Търново - СИК 040400038, Русе СИК 16, Стара Загора - СИК 133;
- проблеми с копирната техника (липса на тонер): Благоевград - СИК 010300095, Варна
- СИК 367, Велико Търново - СИК 040400038, Видин - СИК 050900045, СИК
050900049, СИК 050900018, Добрич - ОИК 828, Кърджали - СИК 091600006, СИК
091600009, СИК 091600018, Кюстендил - СИК 102900020, Ловеч - СИК 111800002,
111800100, Монтана - СИК 122900026, СИК 122 900025, СИК - 122900024, СИК
122900009, Пазарджик - СИК 51, Перник - СИК 143200075, Разград - СИК 33, СИК 42,
СИК 46, СИК 45, Русе – СИК 16, СИК 107, Силистра – СИК 105, Пловдив – СИК 43,
Стара Загора - СИК 56, СИК 40, СИК 91, СИК 92, СИК 118, СИК 133, Хасково - СИК
065, ОИК 46, Шумен - СИК 27300053, СИК 27300052, Ямбол - СИК 282600004, СИК
282600019, СИК 282600009, СИК 282600032;
- непоставяне на печат на копието от протокола с изборните резултати: Благоевград СИК 010300054, СИК 010300013, Кюстендил - СИК 102900023, СИК 102900019, СИК
102900016, Монтана - СИК 122900055, Пазарджик - СИК 51, Перник - СИК 143200092,
Русе - СИК 16, Силистра - СИК 105, Стара Загора - СИК 118, СИК 133, ОИК 190, ОИК
76, ОИК 183, Търговище - СИК 47, Шумен - СИК 27300017, СИК 27300015, СИК
27300009;
- друго: Бургас - СИК 25 (невалидна лична карта), СИК 221 (предварително скъсани
бюлетини), СИК 183 (преброяване на бюлетини), СИК 28 (задържане на лична карта);
Варна - СИК 75 (недоволство от комисията, че има наблюдател), ОИК 61 (недостатъчно
място в урната); Велико Търново - СИК 38 (неопазване на лични документи); Видин ОИК (липсва информация, кога ще има брифинг), СИК 104 (видимост към тъмната
стаичка от прозореца), СИК 10 (поставен печат на празен лист), СИК 87 (лице с ТЕЛК е
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възпрепятствано да гласува), CИК 15 (отказ на комисията да подпише протоколите);
Враца - СИК 061000013 (СИК не дава бюлетини за референдум, ако избирателят не
поиска), Добрич - СИК 092 (списъците за преференции не са залепени един под друг),
СИК 093 (прием на граждани едва в 6:35), СИК 105 (избирател застава пред урната),
СИК 106 (избирател застава пред урната); Кърджали - СИК 091600007 (липса на
образец на бюлетина за референдум), СИК 018 , СИК 7 (СИК отклонява хората да
гласуват за референдум ); Кюстендил - СИК 102900050 ( протокол без подписи на
СИК), СИК 023 (не обявен час за край на изборите), СИК 016 (лице без отличителен
знак), ОИК 101 (секцията е отворена с час закъснение); Монтана - СИК 122900046
(СИК не дават бюлетини за референдум), СИК 042 (избирателите се подписват преди
гласуването), СИК 002 (комисията пита избирателите дали ще гласуват за референдум),
СИК 056 (СИК не дава бюлетини за референдум), Перник - СИК 1432000115
(комисията пита избирателите дали искат да гласуват за референдум), СИК 082 (няма
образци), СИК 084 (няма образци), СИК 081 (няма образци), ОИК 87 (тясно
помещение, което не позволява спокойно провеждане на гласуването); Плевен - СИК
152400006 (не се сверяват номерата на бюлетините), СИК 152400205 (член на СИК
влиза в стаята за гласуване; избирателите поставят подпис преди да гласуват, хаос при
преброяването, отбелязване върху бюлетините в процеса на броене), СИК 84
(освобождаване на член на СИК), СИК 17 (не предоставя бюлетини за кмет на община),
СИК 71 (освобождаване на член на СИК заради недопустимост); Пловдив - СИК 39
(много непълнолетни в двора на училището; застъпник се намира зад масите на СИК);
Русе - СИК 22 (питат избирателите дали ще гласуват за референдум), СИК 204 (няма
бюлетини за кмет), СИК 169 (няма бюлетини за кмет ), Силистра - СИК 129 (липса на
избирателен списък), СИК 122 (липса на избирателен списък), (задържат избирателни
списъци), СИК 145 (забранено пускане на отрязъка), СИК 173 (жалба за нарушение на
чл.96 във връзка с чл.44 ал.2 от ИК), Сливен - СИК 157 (родствена връзка в СИК), СИК
130 (родствена връзка в СИК), ОИК 56 (родствена връзка в СИК); Стара Загора - СИК
56 (неподготвени членове на СИК, още си изясняват задълженията), СИК 91 (член на
СИК пита избирателите дали ще гласуват за референдум; в урната за референдум има
бюлетини за кмет), СИК 119 (слагане на образците едва след започването на изборния
ден); Търговище - СИК 47 (комисията пита хората дали ще гласуват за референдум),
СИК 23 (питат избирателите дали желаят да гласуват за референдума), СИК 44 (в
едната кабина за гласуване е имало образец с имената на кандидатите, в другата кабина
- липсва), Хасково - ОИК 30 (не се дават бюлетини за кмет, няма образец в тъмната
стаичка), Шумен - СИК 27300053 (членовете на СИК питат избирателите дали ще
гласуват за референдум), СИК 27300052 (комисията пита избирателите дали ще
гласуват за референдум), СИК 27300017 (комисията пита избирателите дали ще
гласуват за референдум), СИК 27300009 ( членовете на СИК питат гражданите дали
искат да гласуват за референдум).
II. Незаконна реклама и агитация
- агитационни материали в близост до избирателната секция (на по-малко от 50 метра
от входа на сградата, в която има избирателна секция): Благоевград СИК 010300062,
Благоевград СИК с. Рилци, Варна - СИК 122, СИК 36, СИК 75, Велико Търново- СИК
040400003, СИК 040400004, СИК 2, Видин - СИК 050900049, СИК 80, СИК 800,
Добрич - СИК 96, СИК 67, СИК 70, СИК 78, Кърджали - СИК 18, СИК 102, Кюстендил
- СИК 102900016, СИК 13, СИК 46, Монтана - СИК 37, СИК 38, СИК 53, СИК 54, СИК
71, Пазарджик - СИК 51, Пловдив - СИК 39, Силистра - СИК 105, СИК 193100101, СИК
118, Смолян- СИК 15, СИК 52, Търговище - СИК 15, Хасково - СИВ 15, СИК 46, СИК
90, СИК 100, СИК 102, СИК 103, Шумен - СИК 39;
- агитационни материали, поставени върху превозни средства: Перник - ОИК жалба,
Сливен - СИК 56, Смолян - СИК 55, СИК 89;
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- раздаване на агитационни материали: Плевен - СИК 152400206;
- застъпници или други представители на политически сили с баджове, надписи и
символи на партиите върху тениски, шапки и др.: Видин - СИК 76, Пазарджик - СИК
51, Пловдив - СИК 43, СИК 38;
-пропагандни послания по местните радио и телевизионни станции: Монтана - СИК 71;
- агитация по домовете на избирателите в изборния ден: Видин - СИК 050900049, СИК
050900018, Ловеч - СИК 111800015;
- посещения на кандидати за местни избори в изборните секции: Варна - СИК 311,
Видин - СИК 050900049, СИК 80, Добрич - СИК 92, Кюстендил СИК 48, Ловеч СИК
111800015, Монтана - СИК 122900056;
- пращане на sms-и с указания за гласуване за определен кандидат: Ловеч - СИК
111800015, Монтана - СИК 71;
- агитация на чужд език: Варна - СИК 75, Кюстендил СИК 102900016, Пазарджик СИК 51, Пловдив - СИК 39, Хасково СИК 67, СИК 68, СИК 65, СИК 87;
- агитация чрез социалните мрежи: Видин - СИК 050900018, Перник - ОИК жалба;
-друго: Благоевград - СИК 6 (председател от СИК агитира да се гласува за определена
партия), Кърджали - СИК 42 (застъпник на ДПС указва на избирател за коя партия да
гласува ), Кюстендил - СИК 98 (председател на СИК се обажда по телефона, да
организира извозването на негласували хора с цел да гласуват), Разград (постъпила
жалба в ОИК относно изявление на кандидат за кмет, направено докато гласува),
Разград (постъпила жалба в ОИК относно агитация в полза на кандидат кмет).
III. Купуване на гласове
- раздаване на пари пред избирателната секция или в близост до нея: Варна - СИК 339,
Пловдив - СИК 43;
- раздаване на храна или други продукти, или ваучери за социални помощи срещу
гласуване: Видин - СИК 104;
- сигнал за конкретни суми, предлагани за гласуване, сигнали за финансиране на
купуване на гласове: Видин - СИК 104.
IV. Други форми на контролиран вот
- побой над избиратели: Пловдив - СИК 43, Шумен - СИК 2, СИК с. Струйно;
- заплахи за уволнение и други финансови санкции: Пловдив - СИК 162202032;
- недопускане на избиратели до помещението за гласуване: Варна - СИК 115, Силистра
- СИК 150;
- присъствие в близост до избирателната секция на лица без отличителни знаци, които
наблюдават поведението на избирателите: Варна - СИК 3, Велико Търново - СИК
040400003, СИК 040400004, Видин - СИК 050900049, СИК 80, Кюстендил - СИК
102900017, Ловеч - СИК 111800033, Перник - СИК 143200075, Плевен - СИК 234,
Пловдив - СИК 39, СИК 162202032, СИК 43, СИК 38, Силистра - СИК 124, СливенСИК 119, СИК 141, Хасково - СИК 68, СИК 67;
- масово присъствие на автомобили с различна от местната регистрация в квартали на
населеното място или пред избирателните секции: Видин - СИК 050900049;
- присъствие на голям брой на един кандидат пред изборното помещение: Видин - СИК
050900049;
- превоз на групи избиратели до изборните секции: Кърджали - ОИК жалби, Монтана СИК 74, Плевен - СИК 234, Разград - СИК с. Раковски, Сливен - СИК 119;
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- групово гласуване на лица, които очевидно не са роднини или близки помежду си:
Видин - СИК 050900049, Монтана - СИК 122900056, СИК 122900055, Пазарджик - СИК
51, Плевен - СИК 230, СИК 234, Хасково - СИК 68;
- едно и също лице придружава няколко гласоподаватели до изборната секция(повече
от 2 пъти): Видин - СИК 102, СИК 43;
- допускане на лице да гласува, без да има право на участие в изборите: Варна - СИК
40;
- разпитване на избирателите, които са упражнили правото си на глас за кого са
гласували(без анкетьорите от социологически агенции): Пазарджик - СИК 20, Хасково СИК 67;
- допускане на изборни книжа с белези или други обозначения, които биха могли да се
възприемат като указващи гласуване за една или друга партия: Благоевград - СИК с.
Царево, Перник - СИК 122;
- бюлетини се намират в лица, които нямат право на това: Пазарджик- СИК 51,
Търговище- ОИК жалба;
- заснемане на бюлетина в кабина за гласуване: Сливен - СИК 20, Стара Загора - СИК
120;
- разкриване на тайната на вота от избирател (показване на бюлетина пред членове на
комисията, застъпник, наблюдател и др.): Бургас - СИК 32, Видин - СИК 20, СИК с.
Новоселци, Кърджали - СИК 31, Кюстендил - СИК 102900016, Ловеч - СИК 41, Плевен
- СИК 152400205, Пловдив - СИК 39, Сливен - СИК 20, Хасково - СИК 87;
- не е гарантирана тайната на вота на гласоподавател, гласуващ с подвижна
избирателно урна: Плевен - СИК 152400006;
- присъствие на представители на местна власт в, пред или в близост до изборното
помещение: Варна - СИК 367, Видин - СИК 050900049, СИК 104, Перник - СИК 73,
Сливен - СИК 7;
- установяване на прекомерно висок брой на недействителни бюлетини (повече от 3%
от общия брой подадени бюлетини в избирателната секция): Велико Търново - СИК 80,
Добрич - СИК 124, Кърджали - СИК 091600009, Монтана- СИК 122900011, 122900015,
122900008, 122900055, 122900056, Смолян - СИК 213100024, Хасково - СИК 65, Шумен
- СИК 27300052, СИК 273000017, СИК 273000015;
- друго: Бургас - СИК 22, СИК 24, СИК 182 (избиратели гласуват заедно в стаичката
без да имат законово основание), Кюстендил - СИК 102900017 (разговор по телефона в
тъмната стаичка), Плевен – СИК 152400006 (член на комисията влиза с избирател в
кабината), отбелязване на избор върху бюлетините в процеса на броене.
- член на СИК подканва до тъмната стаичка избиратели и ги инструктира.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ КАМПАНИЯТА

Национална кампания
„ГЛАСУВАНЕ ПО ИНТЕРНЕТ?
НА РЕФЕРЕНДУМА РЕШАВАШ ТИ!“
УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,
На 25 октомври 2015 година ще се проведе референдум, който има важно
значение за вашата връзка с България. Тогава ще можете да изразите своето
мнение дали да гласувате дистанционно по електронен път при провеждането на
национални избори и референдуми. Въвеждането на възможност за дистанционно
гласуване по интернет ще позволи не просто да реализирате своето право на
български граждани и да гласувате. То ще позволи да запазите Вашата връзка с
България и може да бъде първата стъпка към Вашето по-активно участие в живота
на страната ни.
В България все още не е утвърдена традицията за провеждане на преки
допитвания, в които гражданите да изразят своята позиция по важни въпроси, които
ги засягат пряко. Често провеждането на избори не мотивира гражданите да
гласуват заради обичайното разминаване между очакван и реален избор.
Проведеният през 2013 година референдум в България показа, че българите не
вярват, че гласът им има значение. Не допускайте тази грешка отново. Отказът да се
използва референдума като средство за изразяване на волята отнема на гражданите
реална възможност да направят избор за себе си. Апатията може да даде
допълнителен аргумент на политиците да пренебрегнат волята на избирателя, под
предлог че хората не желаят да използват пряката демокрация, защото не я
разбират, защото не се интересуват от пряко участие в управлението на страната
или защото се доверяват на политиците да направят избор вместо тях.
Предстоящият референдум дава възможност подобни неверни твърдения да
бъдат отхвърлени. Той предоставя реална възможност на българите да се
произнесат по тема, която е от значение за бъдещите избори, които те могат да
направят. Вие можете да наложите референдума като средство за вземане на
решение по важни за гражданите въпроси и да отнемете на политиците
възможността да избират вместо вас. Активната позиция ще даде важни аргументи
за това, че българите са достатъчно зрели, за да използват механизмите за
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управление, които демокрацията им дава вече 25 години, но които не са използвани
достатъчно често.
Вие имате мнение по въпроса за електронното гласуване и трябва да го
изразите публично, за да бъде чут Вашият глас. Наложете своята воля над тази на
политиците и им покажете, че сте наясно с вашите права. Гражданите трябва
спечелят референдума! Вие сте на ход!
Асоциация „Прозрачност без граници” (българското представителство на
международната антикорупционна организация Transparency International) стартира
кампания, която има за цел да насърчи участието на българските граждани в
референдума. За да подкрепим вашето участие в референдума, ще подготвяме и
изпращаме материали, с които да ви информираме и да подкрепим участието ви.
Ще организираме кампания в националните медии, посветена на референдума и ще
отправяме своите предложения към институциите, за да подготвят добре
референдума.
Въз основа на нашата експертиза при провеждането на избори считаме, че
най-първата стъпка за осъществяване на вашите права е създаването на условия за
откриване на максимален брой секции в чужбина.
ОТКРИВАНЕ НА СЕКЦИИ В ЧУЖБИНА
Първото условие за вашето участие е ОТКРИВАНЕТО НА СЕКЦИЯ В
БЛИЗОСТ ДО ВАС.
За да се открие секция трябва да са подадени ПОНЕ 40 ЗАЯВЛЕНИЯ на
български граждани, които живеят в дадено населено място, и законите на
съответната държава да позволяват това.
Заявленията се подават по два начина:
1. По обикновената поща (не e-mail) ДО ДИПЛОМАТИЧЕСКОТО ИЛИ
КОНСУЛСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО в страната, в която живеете. Заявленията
се изпращат на хартия, в оригинал, съдържащ собственоръчен подпис. Срокът е 29
септември 2015 г.
За да улесним Вашето участие изпращаме формуляра на заявлението за
гласуване в чужбина, който е одобрен от Централната избирателна комисия (в word
и pdf формат).
2. Директно на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ЦЕНТРАЛНАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, чрез попълване на е-формуляр. Сайтът на ЦИК е:
www.cik.bg.
Формулярът e достъпен на: https://www.cik.bg/foreign_register_2015.
Срокът е 29 септември 2015 г.
Подаването на заявления е важно както за създаването на секции в градове, в
които не са съществували преди това (вижте приложения файл със секциите,
формирани на исторически принцип и ако не откривате града, в който живеете,
подайте заявления – необходимият минимум е 40 броя), така и за откриване на поголям брой секции в големите градове (за да можете да гласувате без да чакате на
опашки в изборния ден). В големите градове ще бъдат открити отделни секции на
всеки 500 души, подали заявления.
Секции могат да се образуват и въз основа на ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ. Предложението се отправя до
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ръководителя на дипломатическото или консулското представителство в държавата,
в която живеете. Срокът отново е 29 септември 2015 г.
Регистрирайте се, за да участвате в референдума! Това е ваше право!
Изпратете тази информация и бланката на заявлението на ваши приятели и
сънародници!
АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”
TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA
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Национална кампания
„Гласуване по интернет? На референдума решаваш ти!“
има удоволствието да Ви покани
на публична среща-дискусия
на тема

Защо е важно да гласуваме на
референдума за дистанционно
електронно гласуване на 25 октомври?
Аргументи „ЗА“ и „ПРОТИВ“ гласуването по интернет

Шумен, 2.10.2015 г. (петък), 16.00 ч.
Читалище „Добри Войников“
На 25 октомври 2015 г. българските граждани в страната и чужбина ще имат
възможност да участват в национален референдум с въпрос “Подкрепяте ли да може
да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и
референдумите?”. Референдумът ще се проведе успоредно с изборите за местни
органи на властта. И докато последните се радват на повишено внимание в
общественото пространство и сериозно присъстват в кампанията на политическите
партии, референдумът и неговото значение за българското общество и за българите
зад граница остават на заден план.
Асоциация „Прозрачност без граници“ (Transparency International - Bulgaria), в
рамките на кампанията „Гласуване по интернет? На референдума решаваш ти!“,
провеждана както на територията на страната, така и сред българските общности зад
граница, организира серия от публични срещи-дискусии с представители на активната
местна общественост в дванадесет български града по темата за референдума,
значението му за нашето общество и с цел разясняване на аргументите в полза на един
от двата възможни отговора: „ЗА“ или „ПРОТИВ“ гласуването по интернет. С дискусиите
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се надяваме да допринесем за по-активно участие и информиран избор на гражданите
пред избирателната урна.
На срещата-дискусия ще вземат участие експерти на Асоциация „Прозрачност без
граници“ по изборните дела с дълъг опит в наблюдението на избори и изследването на
изборните процеси в страната: д-р Ваня Кашукеева-Нушева, програмен директор, и др Стойчо Стойчев, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”. След кратки
презентации от страна на екипа ще има възможност за изказвания и отворена дискусия
с представителите на местната общественост.
Очакваме Ви!
АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”
TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA
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Национална кампания
„ГЛАСУВАНЕ ПО ИНТЕРНЕТ?
НА РЕФЕРЕНДУМА РЕШАВАШ ТИ!“
УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

На 25 октомври 2015 г. ние – българските граждани, ще имаме възможност
да участваме в национален референдум, даващ възможност за въвеждане на още
един начин за гласуване – дистанционно електронно гласуване по интернет.
Въпросът, на който можем да отговорим с „да” или „не” е следният:
„ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ ДА МОЖЕ ДА СЕ ГЛАСУВА И ДИСТАНЦИОННО
ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ И
РЕФЕРЕНДУМИТЕ?”
Асоциация „Прозрачност без граници” – българското представителство на
международната антикорупционна организация Transparency International, Ви
призовава да вземете участие в националния референдум относно въвеждането
на дистанционното гласуване по интернет в законодателството в България.
Предстоящият референдум ви предоставя реална възможност да се произнесете
по тема, която е от значение за бъдещите избори и за развитието на страната.
Ние считаме, че българските граждани трябва да се възползват от своето
неотменимо демократично право – да изразяват своята позиция като свободни
хора и да влияят пряко върху управлението на страната. Активното участие в
референдума ще даде важни аргументи за това, че българите са достатъчно
зрели, за да използват механизмите на пряката демокрация, които в рамките на
изминалите 25 години не са използвани достатъчно често.
Всички ние можем и трябва да наложим референдума като инструмент на
пряката демокрация, като средство за вземане на решение по въпроси, които са
важни за гражданите и за управлението на страната. На 25 октомври 2015 година
ние, българските граждани, ще можем да вземем решение, което да задължи
политиците да се съобразят с нашия глас и да предприемат конкретни действия
съобразно волята на народа.
Нека не пропускаме тази възможност – тя е стъпка от дълъг път, който
всички трябва да извървим – и политиците, и обикновените граждани, за живеем
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като независими, достойни и свободни граждани на модерна и демократична
България! Отделете от времето си и гласувайте! Вие имате това право!
КОЙ ИМА ПРАВО ДА ГЛАСУВА?
Право да гласуват в референдума имат всички български граждани,
навършили 18 години до 25 октомври 2015 г. включително, не са поставени под
запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат постоянен
адрес в България към 10 август 2015 г. (чл. 4, ал. 1 от Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление).
КЪДЕ ДА ГЛАСУВАТЕ?
Въз основа на подадените заявления за гласуване в чужбина, ЦИК образува над
300 секции за гласуване в 45 държави. Адресите на секциите в извън граница можете да
видите в приложения файл или на интернет страницата на Министерство на външните
работи на адрес: http://www.mfa.bg/bg/events/197/19/4169/index.html.
КАК ДА ГЛАСУВАМЕ?
Изборният ден на 25 октомври ще започне в 6.00 ч. и ще завърши в 19.00 ч.
местно време.
Вие следва да се легитимирате пред секционната избирателна комисия (СИК)
със своята лична карта. Членовете на СИК ще Ви помолят да попълните Декларация, че
няма да гласувате на друго място. За ваше удобство, изпращаме като електронен файл
утвърдения образец.
След вписването на данните Ви в избирателния списък ще получите от
членовете на СИК бюлетина и плик.
В кабината за гласуване следва да сте сам/сама (освен случаите, когато
гласоподавателят има право на придружител). Гласувайте със син химикал, като
можете да изберете един от двата знака: X или V. Сгънете бюлетината и я поставете в
плика. Пликът се пуска в избирателната урна.
Накрая трябва да се подпишете в избирателния списък, а членовете на СИК ще
Ви върнат личната карта.
ЗА ДА Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН ВАШИЯТ ГЛАС:
Отбележете само едно квадратче в бюлетината;
Гласувайте само със знаците X или V;
Отбележете вота си със син химикал;
Не поставяйте други знаци, рисунки, надписи или подпис и не зачертавайте
бюлетината;
Не заснемайте начина си за гласуване;
Не показвайте и не обявявайте на глас в изборното помещение как сте
гласувал/гласувала.
ЗА ДА НАПРАВИТЕ СВОЯ ИНФОРМИРАН ИЗБОР
С настоящия мейл изпращаме материали, които предоставят техническа
информация относно гласуването и които могат да Ви помогнат да направите своя
информиран избор по въпроса на референдума:
1. Информационна брошура на Асоциация „Прозрачност без граници” с
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основните аргументи „ЗА” и „ПРОТИВ” въпроса на референдума.
2. Информационен лист на Министерски съвет, предоставящ техническа
информация за начина на провеждане на референдума.
3. Решение на ЦИК, определящо държавите и градовете, в които се образуват
секции за гласуване в чужбина.
4. Адреси на секциите в чужбина.
5. Декларация пред секционната комисия при гласуване извън страната, в която
се декларира че гражданинът отговаря на изискванията за гласуване (в два
формата – word и pdf).
СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ
Ако станете свидетел на нередности и нарушения, не се колебайте и подайте
сигнал!
Сигнали и жалби за нарушения можете да подавате директно към ЦИК на следния
имейл: cik@cik.bg. ЦИК е компетентна да се произнася по нарушенията в чужбина.
Копие от Вашия сигнал можете да подадете и до Асоциация „Прозрачност без
граници”. Нашата организация е регистрирана официално като наблюдател на
местните избори и на референдума (Решение на ЦИК № 2533-МИ-НР/09.10.2015). В
офиса на организацията ни екип от правни експерти има готовност да окаже експертна
помощ и да прецени към коя институция да бъде насочен сигналът. Очакваме Вашите
сигнали за нарушения и нередности, включително в деня на референдума 25
октомври 2015 г., на имейл: alac@transparency.bg, vote@transparency.bg, на гореща
телефонна линия: +359/ 800 11 224 (таксува се по стандартна тарифа за обаждане в
България), и на стационарен телефон: +359/ 2 986 77 13.
НОВИНИ
относно информационната кампания за референдума и резултати от
наблюдението
Асоциация „Прозрачност без граници поддържа специален
информация относно изборния процес: www.samizbiram.bg

сайт

с

Резултати от наблюдението се публикуват и на официалния сайт на
организацията: www.transparency.bg
Новините за кампанията „Гласуване по интернет? На референдума решаваш
ти!“ можете да следите от тук: https://www.facebook.com/e.vote.referendum.
София, 20 октомври 2015 г.
АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”
TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA
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0800 11 224
alac@transparency.bg
13 НАРУШЕНИЯ,
ЗА КОИТО ДА ВНИМАВАМЕ НА ИЗБОРИТЕ И
РЕФЕРЕНДУМА
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
На 25 октомври имаме възможност да направим своя избор за начина, по който да
бъде управлявано населеното място, в което живеем. Всеки от нас ще може да вземе
участие и в националния референдум, на който решаваме дали да въведем и
електронното гласуване в изборния процес. Всеки от Вас може да даде своя принос за
провеждането на свободни, честни и демократични избори. На първо място, важно е
Вашето активно участие – важно е всеки от Вас да гласува. От Вас зависи да се
противопоставите на нередностите и да сигнализирате за нарушенията в изборния
процес.
Когато отидете да гласувате в избирателната секция, внимавайте дали
членовете на секционната избирателна комисия:
1. Проверяват внимателно дали присъствате в съответния избирателен списък и
едва след това подават бюлетините за местните избори и за референдума
(списъците са два, като е възможно граждани, които не отговарят на
изискванията за 6-месечна уседналост в населеното място, да са включени в
списъка за референдума, но да не са включени в списъка за местните избори в
същата секция);
2. Осигуряват възможност да гласувате необезпокоявано, при запазване тайната
на вота (например, никой не присъства на по-малко от 3 метра от тъмната
стаичка, няма пряка видимост към тъмната стаичка, няма външни лица в
секцията);
3. Боравят правилно с бюлетините (откъсват пред Вас бюлетината от кочана,
поставят първи печат върху нея, след гласуването поставят втори печат и
откъсват пред Вас поредния номер на бюлетината);
4. Вписват в избирателния списък данните Ви по лична карта и Ви канят да
поставите подпис, след като гласувате.
За всяко нарушение на секционната избирателна комисия или на
представители на партиите можете да се оплачете пред Общинската
избирателна комисия. ОИК е длъжна да вземе решение незабавно и да го
публикува на сайта си, заедно с постъпилия сигнал.
5. Не е допустимо в изборните помещения да присъстват кандидатите за кметове
и за общински съветници. В изборните помещения могат да присъстват само:
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членовете на секционните комисии; избирателите; застъпници и наблюдатели.
Членовете на СИК, застъпниците и наблюдателите задължително носят
обозначителни знаци.
При съмнение за престъпления, като купуване на гласове, осъществяване на
контрол и натиск върху избирателите, когато забележите:
6. Присъствие на лица без обозначителни знаци, застъпници или представители
на партии, които проследяват как гласуват избирателите;
7. Организирано извозване, съпровождане на избиратели и групово гласуване;
8. Събиране на лични карти и изготвяне на списъци с лични данни на избиратели;
9. Разпитване на избирателите и разкриване тайната на вота;
10. Отправяне на заплахи за физическа саморазправа и оказване на тормоз върху
избирателите;
11. Раздаване на пари;
12. Опрощаване на дългове;
13. Раздаване на хранителни продукти, дърва за огрев и други материални
облаги.
обръщайте се своевременно към служителите на МВР. Те са длъжни да
реагират незабавно, да проверят сигнала и да прекратят незаконни действия.
За всички случаи на забелязани нарушения и нередности в изборния ден,
сигнализирайте компетентните органи. Сигнали можете да подадете и до
Асоциация „Прозрачност без граници“ на безплатен телефон – 0800 11 224.
Нашият екип може да Ви даде съвет как да защитите своите права.
На сайта www.samizbiram.bg можете да намерите пълна информация за
възможните нарушения и престъпления против избирателните права и към кои
институции да се обръщате ако забележите такива.
23 октомври 2015 година
АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“
TRANSPARENCY INTERNATIONAL-BULGARIA
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