
Проверка от членове на Обществения съвет към ЦИК
на протоколите от преброяването на контролните разписки от машинното гласуване

на 11 юли 2021 г.

Доклад до ЦИК, 11 октомври 2021 г.

Основни изводи и препоръки

Разликите в числата между двата основни източника за сравняване – КР протоколите на
СИК и числовите данни, са в рамките на допустимото или очакваното за човешки грешки, които
според  участниците  в  проверката  са  направени  при  попълването  на  КР  протоколите  и  не
предизвикват подозрения за достоверността на резултатите от МГ.

Методът на броене на КР в секциите в края на изборния ден е евентуално ненадежден.
Не може да бъде доказано, нито отхвърлено съмнението, че в някои КР протоколи данните са
преписвани от финалната разпечатка от СУЕМГ.

Препоръчваме публично да се огласят изводите от този доклад след съгласуването му с
ЦИК. Да се разгледат възможностите за проверка на КР от следващите избори в РИК или ЦИК с
използване на четци и по метода на пълзящото броене.

Методика

В отговор на писмо ЦИК-12-44 от 4.10.2021 г. на 7 и 8 октомври шестима членове на ОС
работиха  по  предоставената  възможност  да  прегледат  съхраняваните  в  ЦИК  материали.
Сравнявани бяха данните от протоколите Приложение № 96-НС-кр (за краткост КР протоколи) с
разпечатки на т.нар. числови данни за съответната секция (тоест от „флашката“). Прегледани
бяха общо 101 СИК от 12 МИР, като във всеки МИР (освен един) прегледаните секции бяха
между 16 и 33 процента от извадката на ЦИК по Решение № 445-НС от 10 юли 2021 година. (Вж.
таблицата по-долу.) Избрани бяха МИР с различна големина и от различни райони на страната,
като подборът на КР протоколите бе на случаен принцип. Освен това бяха подбирани и секции,
за  които  ръкописните  бележки  от  по-ранната  проверка  на  ЦИК  показваха  грешки  /
разминавания.  Използвана  беше  екселска  таблица,  в  която  беше  копиран  списъкът  на  КР
секциите по Решение № 445-НС с добавена колона за кратки коментари за разликите между
числата от двата източника.

МИР Брой  СИК  в
извадката на ЦИК

Намерени  КР
протоколи в кашона

Прегледани от ОС КР
протоколи

% от 
извадката  на
ЦИК

27  Стара
Загора

52 50 16

23 София 85 na 22 26 %
24 София 69 63 секции 6 9 %
25 София 71 9,  има ли още един

кашон?
0 na

14 Перник 23 15 5 33 %
9 Кърджали 49 44 8 16 %
8 Добрич 35 na 6 17 %
13 Пазарджик 46 46 8 17 %
20 Силистра 25 24 5 20 %
22 Смолян 20 20 6 30 %
5 Видин 18 18 6 33 %
28 Търговище 24 25* 7 30 %



18 Разград 24 25* 6 25 %
Общо 101
* Вероятно протоколи от втора машина

В края  на  работата  на  8  октомври  участващите  в  проверката  членове  на  ОС имаха
убеждението,  че се  е  оформила ясна картина за процеса и че по-нататъшно сравняване за
повече секции няма да промени изложените в този доклад изводи.

Подробности за наблюденията и допълнителни изводи

Разликите в числата между двата основни източника за сравняване – КР протоколите и
числовите  данни,  са  в  рамките  на  допустимото  или  очакваното  за  човешки  грешки.  Редки
изключения бяха разминаванията при гласовете за листи. При преференциите разминаванията
бяха особено често в полетата „Без преференции“ (нерядко оставени празни в КР протокола). В
някои секции грешките при преференциите лесно можеха да се обяснят с т.нар. приплъзване. 

В случаите, когато представителите на ОС преглеждаха КР протоколи, за които имаше
ръкописни бележки от по-ранната проверка на ЦИК, констатациите съвпадаха.

В пет от проверените секции КР протоколите бяха само частично попълнени от СИК,
като празните страници обезсмислиха обобщение на данните от тях.

Най-нисък дял на намерени КР протоколи спрямо извадката на ЦИК бе забелязан в
МИР 14 Перник (15 от 23) и 9 Кърджали (44 от 49, като сред 44-те са 3 от СИК, оставили празни
листа в КР протоколите.) 

Прави впечатление контрастът между КР протоколи с  нормално,  както бе посочено,
ниво на  човешките грешки  (несъответствия  спрямо числовите  данни)  и  такива  с  безукорно
съответствие. (Случайно или не, при сравнително малкия брой проверени секции,  системно
„чисти“ КР протоколи бяха видени в Силистра, Смолян, Видин.)  

Споменатият  контраст  трудно  може  да  бъде  обяснен  с  разлики  в  качеството  на
обучението или в образователното равнище на членовете на СИК. По-вероятно е някои СИК да
са  преписвали  числата  от  финалния  протокол  на  СУЕМГ  поради  умора  и  желанието  на
комисиите  по-бързо  да  предадат  материалите  си  в  РИК.  Такава  изкривена  мотивация  е
вероятно да се засили при по-високо участие на следващите избори и съответното увеличаване
обема на работа на СИК – отделно от фактора „2 в 1“.

Хипотезата, че някои СИК не са броили КР, а са преписвали числа от финалния протокол
на СУЕМГ не може да бъде доказана, но за нея има конкретни индикации. За илюстрация, в
някои секции в МИР 24 София характерът на грешките в полетата за преференции по-скоро
подсказва, че броене е било проведено, но е имало приплъзване, неразбиране на смисъла на
полето „Без преференции“ и/или евентуално опит за „нагласяне на аритметиката“. Докато в
други секции в други МИР дори отбелязаните часове на подписване на КР протоколите (ако ги
приемем за достоверни) свидетелстват, че работата е приключена удивително бързо.

Препоръки

Общественият  съвет  приема  предложеното  от  ЦИК  за  съвместно  становище,  на
основата на наблюденията и изводите. Полезно ще е едно кратко съобщение до медиите от
страна на ОС, че проверката, извършена по покана на ЦИК, показва несъответствия между КР
протоколите и официалните числови данни, които са в рамките на допустимото или очакваното
за  човешки  грешки  при  попълването  на  КР  протоколите  и  не  предизвикват  подозрения  за
достоверността на резултатите от машинното гласуване.



В становището си от 1 октомври 2021 г. ОС вече препоръча проверката на контролните
разписки да става по метода на пълзящото броене, при което се започва от малка извадка, а
при  надхвърляне  на  предварително  избраната  като  приемлива  степен  на  несъответствия
извадката се увеличава. Този метод, както и съмненията, че някои СИК са преписвали данни
вместо да броят КР, предполагат КР да бъдат предадени в РИК или ЦИК. При използване на
четци на QR кодове необходимостта от извадки може да отпадне. 

В  случай,  че  продължи  практиката  за  КР  броене  в  секциите,  извадковите  СИК  би
трябвало да получат допълнително възнаграждение (според някои членове на ОС), а номерата
на тези СИК да бъдат оповестени по-рано, за да могат застъпниците и наблюдателите да се
насочат към тях.

В заключение, и настоящата проверка показа СИК като слабо звено в изборния ден.
Общественият съвет неведнъж е настоявал за промяна в партийния модел на назначаването на
членовете на СИК или поне на председателите им.

Край на документа


