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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 
София 1169, пл. „Княз Александър І” № 1, тел. 02/939-37-77, факс 02/986 17 29, email: os.cik@mail.com 

 

Становище  
на Обществения съвет към ЦИК 

относно машинното и електронното дистанционно гласуване 

 

 
През годините след първоначалното поставяне на въпросите за машинно и дистанционно 

електронно гласуване Общественият съвет към ЦИК многократно е огласявал своите 

наблюдения, експертни анализи и препоръки. Във връзка с публичните дискусии и дебати в 

работна група на Народното събрание по изменения и допълнения на Изборния кодекс (ИК), 

ОС изразява настоящето становище, базирано на разбирането за следните основни проблеми в 

българската изборна практика: 

- особено високия дял на недействителните гласове на всички избори от 2011 г. насам, 

който варира от 4,5% до 16 %; 

- значителния процент на сбъркани и поправяни протоколи от страна  на секционните 

избирателни комисии (СИК); 

- системното неотчитане на преференции, както и на гласове за партии от страна на СИК 

(т.е. разминаването между броя на гласовете за дадена партия / кандидат според протокола на 

СИК и данните от машината за същата партия / кандидат при изборите за Европейски 

парламент през 2019 г.);  

- сериозните съмнения в публичното пространство за купен и контролиран вот и  ниско 

обществено доверие по ефективността  на предприетите мерки за ограничаването му. 

 

Отчитайки изброеното, ОС към ЦИК на Република България: 

 

1. Счита за добра практика, повишаваща ефективността и прозрачността на цялостния 

изборен процес, използването на машинен вот, съгласно действащите текстове на Изборния 

кодекс (ИК), приети от Народното събрание през 2019 г. Смятаме, че машините следва да бъдат 

закупени (произведени за България), а не наети.  

 

2. Настоява парламентарно представените партии, отчитайки анализа на ЦИК относно 

проведените избори за ЕП 2019 и препоръките на ОС към ЦИК, формулирани в негово 

становище от юни 2019 г., да предложат и приемат в кратки срокове конкретни текстове в 

Изборния кодекс, адресиращи въпросите относно машинното гласуване, които към момента са 

нееднозначно определени. 

 

3. Смята, че въпросите относно логистиката на проектирането, производството, доставката 

на машините, тяхното складиране между два избора, сертифициране и одитиране, не 

представляват значителен проблем и имат решения. В това отношение следва да се почерпи и 

международен опит. В Белгия изборите се осъществяват изцяло машинно в по-голямата част от 

страната. Използва се сходна технология на тази в България, а в употреба са около 30 000 

машини в 15 000 избирателни секции, в т.ч. са налице и сертифицираща частна компания и 

одитиращ орган. Подробна информация за световния опит при използване на машини за 

гласуване се съдържа и в доклада на изпълнителя по обществената поръчка на ЦИК за пазарно 

проучване, анализ и консултиране, завършена в началото на 2019 година 

(https://www.cik.bg/bg/zop/25). 
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4. С цел гарантиране на честен изборен процес и изграждане на обществено доверие е 

задължително да се предвиди контролно преброяване на разписките от машинния вот. Такова 

може да се извърши в РИК върху извадка от секции, избрани на случаен принцип и в не по-

малко от 10% от всички секции. 

 

5. В случай че народните представители решат да въведат отново ограничена възможност 

за гласуване с хартиени бюлетини в секциите с машинен вот, ОС към ЦИК настоява да не се 

извършва обединяване на данните от машинното гласуване и данните от гласуването с 

хартиени бюлетини от СИК в общ секционен протокол, при положение, че машините 

разпечатват резултатите от гласуването, съдържащи всички реквизити на протокол на СИК, 

вкл. с място за подписите на членовете на СИК. Това обединяване следва да се осъществи  

направо в РИК при компютърното въвеждане на данните. По този начин ще се минимизира 

рискът от грешки от страна на СИК при изготвянето на секционните протоколи. 

 

6. При предстоящите промени на ИК изрично да се предвиди задължение на ЦИК да 

извършва анализ на недействителните бюлетини съвместно с ОС към ЦИК, други 

наблюдателски организации и експерти. Такъв анализ следва да се проведе непосредствено 

след изтичане на сроковете за обжалване на изборните резултати в момент, в който тези 

резултати са станали окончателни / необжалваеми. 

 

7. Важно е да се има предвид, че залегналото в Изборния кодекс експериментално 

дистанционно електронно гласуване (ДЕГ) следва да бъде организирано и проведено в 

конкретни срокове, чието приемане е възложено на ЦИК и следва да се състои преди 

31.03.2020г. ЦИК следва също да изработи реда и условията, по които избирателите ще се 

регистрират за участие в експерименталното ДЕГ. 

 

За пореден път Общественият съвет към ЦИК изразява своето очакване правителството и 

администрацията да осигурят конкретни решения за използването на нови технологии за 

гласуване. Смятаме, че поетапно тестване и внедряване на ДЕГ, започвайки от българите зад 

граница, би имало позитивен ефект върху избирателната активност и би било ефикасно в 

дългосрочен план в сравнение с физическото организиране на секции в чужбина. Важно е 

държавната администрация да продължи да развива капацитет за развитието на новите 

технологии и чуждестранния опит от прилагането им.  

  

Общественият съвет е на разположение със своята експертиза за участието в разписването 

на визия за подобрения в изборния процес с цел постигане на високо обществено доверие и 

смисъл в упражняването на основното демократично право всеки гражданин да избира 

управляващите си. 

 

 

ОС към ЦИК 

Февруари 2020 г. 

 

 

 

 

*Общественият съвет към Централната избирателна комисия на Република България 

(https://www.cik.bg/bg/os) включва представители на неправителствени организации, наблюдаващи 

изборите в страната. Създаден е на основата на чл.55 от Изборния кодекс и според  Правилата за 

дейността му е консултативен орган към ЦИК с основна цел да съдейства за осигуряване на 

прозрачност, демократичност и честност в изборния процес. 
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