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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

Обществен съвет  

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е   

на Обществения съвет към ЦИК  

 

за подобряване на информираността и повишаване 

на активността на предстоящите избори 

 

 

 

 

Изборите на 14 ноември 2021 не са предизвикателство за изборната 

администрация и местните власти, но са за много от избирателите. Трети по ред 

в рамките на много кратко време е вероятна причина да няма сериозно проучване 

и анализ за причините за масовото неучастие на гражданите. 

В сферата на предположенията остава и вероятното въздържане от 

гласуване поради липса на умения за боравене с машините за гласуване. 

Възложено от ЦИК социологическо проучване на причините за неучастие, би 

показало конкретните причини и би насочило усилията към фокусирани и 

навременни решения. 

За да се гарантира достъп до информация достатъчно време преди деня на 

изборите, която детайлно онагледява всяка стъпка на избирателя, е необходима 

незабавна информационна кампания, в медиите и в преки контакти. Основното е 

избирателят точно да знае какво го очаква в секцията. 

Симулатор на гласуване на сайта на ЦИК, познат и от предишните избори, 

е много полезен за всички избиратели с дигитални умения и достъп до интернет. 

Онези, с най-голяма нужда от разяснения и окуражаване, обаче, имат 

необходимост от повторяема в медиите видео-симулация на процеса на гласуване 

– заснета в условия близки до реалните, класна стая, например. 

Разпространението на клипове и друга информация в социалните мрежи е много 

полезно, но аудиторията е възрастово и социално ограничена. 

За значителна част от избирателите, осигуряване на физически контакт с 

устройствата за гласуване остава единствената форма водеща до нужната 

увереност. Тази таргетирана информационната кампания може да се съсредоточи 

на места и време на събиране на граждани с ограничен достъп до електронни 

услуги - пощенски станции по време на изплащане на пенсии, например. 
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Електронните и печатните медии, основен източник на информация при 

всички избори, ще бъдат още по-значими сега. Редовни информационни сесии за 

журналисти, с календар на предстоящите дейности по подготовката, съдейства за 

доброто планиране и сътрудничеството с тях. За противодействие на фалшиви 

новини и език на омразата, разпространявани през социалните медии, е 

необходим и контакт с регионалните им представителства, каквато е практиката 

на територията на ЕС. 

На основата на опита с машинно гласуване не само в страната, за по-

безпроблемно изразяване на волята на избирателите и по-ускорен процес, 

предлагаме следните възможни решения: 

- Един избирателен списък, с две колони за подписи на гласувалите, по 

един за всеки от изборите; 

- Публикуваната вече хронограма за президентските избори да се допълни 

и с информацията за парламентарните избори, за да се избегне работа по 

два паралелни плана; 

- Бюлетините да са с видимо различен формат след препоръчителното 

сгъване. 

На гърба на едната бюлетина да се отпечата растер за да се вижда още в 

урната има ли бюлетини в грешната кутия. (Скъпата компонента е самата 

хартия, а не още един удар на печатарската машина.); 

- Гласуването да става само с една карта; 

- Всяка електронна бюлетина да има ясно обозначение за вида избори: 

„ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ” и „НАРОДНО СЪБРАНИЕ”; 

- Да се преработи досегашният дизайн на бюлетината за президентските 

избори като с графични средства се акцентират имената на 

кандидатските двойки и  да се подтиснат имената на партиите. Ако  това 

не се направи, има опасност избирателите да се объркат за какво 

гласуват. 

- Директно зареждане на първа бюлетина, с възможност за „не подкрепям 

никого” като форма да се гласува само в един, или в нито един, от 

изборите. Възможни са различни решения и е препоръчително 

решенията да са на база най-малко стъпки и технически пречки за да е 

облекчен избирателят; 

- При автоматично зареждане на бюлетините от значение е поредността им. 

Поредността ПВП, НС следва логиката редовни – извънредни избори, 

както и разпоредбите на ИК където при избори 2 в 1 първо се тегли 

жребият за поредни номера в бюлетината за ПВП -параграф 55 от ПиЗР. 
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Партии и коалиции (ако имат същия състав), издигнали президентска 

двойка, запазват този номер в бюлетината за НС; 

- Алтернативно предложение от членове на ОС е първо да се зареди 

бюлетината за избор на Народно събрание. Основанието е, че 

предишният опит е много важен и рязко съкращава времето за гласуване. 

Избирателите, които вече са гласували с машини веднага биха се 

справили с бюлетината за НС. С тази увереност по-лесно ще се справят 

с избора за Президент и Вице-президент; 

- Алтернативно, възможността да се избира бюлетина осигурява 

равнопоставеност между хартиените и машинните гласоподаватели и 

правото на решение в кой избор да се участва. При този вариант са 

необходими гаранции всеки избирател да бъде информиран за двете 

бюлетини и да не се допусне негласуване поради подвеждаща или 

манипулативна информация; 

- Според членове на ОС, в малките секции следва да се дават и двете 

хартиени бюлетини. Ако има отказ, на избирателят да се каже, че може 

да пусне празна бюлетина или „не подкрепям никого”.  

- В машинните секции, ако не се въведе възможността за „празна 

бюлетина”, избирателят да бъде инструктиран за гласува с „не 

подкрепям никого”. Основанията са, че (а) двата избора се провеждат по 

един и същ избирателен списък, понеже няма изискване за уседналост; 

(б) Участието в избори е задължително, макар и да няма санкции. 

Следователно не е допустимо самата изборна администрация да 

нарушава ИК, давайки възможност на избирателя да не спази закона като 

откаже да гласува на някой от изборите; (в) Възможност за избор на 

бюлетина ще обърка доста от по-несигурните избиратели и някои няма 

да знаят в кой избор са участвали. Още повече, че водеща ще бъде 

номерацията на кандидати в президентските избори. Така партиите с 

президентски кандидати ще имат същите номера, както и на изборите за 

НС. И ще бъдат в началото на бюлетината за президентските избори; 

- Автоматично зареждане на втората бюлетина след първия избор прави 

гласуването по-интуитивно за избирателите, 

- Една разписка и за двата избора спестява усилие на избирателите и 

намалява възможните грешки, важни при контролното преброяване. Ако 

все пак се реши отпечатване на две отделни разписки, да са с различна 

дължина, за видимо определяне в коя кутия да се пуснат; 

- При дизайна на разписките да се въведат ясно различими графични знаци, 

които да отличават изборите за НС и ПВП. Ако се принтира една 
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разписка, то СИК, които ще влязат в извадките за контролно броене, ще 

могат лесно да разделят разписките за двата вота; 

- Предлагаме контролното броене на разписките и сравняването им с 

резултатите, които са свалени от флашките да се проведе поотделно за 

президентските избори и отделно за изборите за НС като секциите са 

различни. Тези, които броят контролно за НС не броят за Президент и 

вице-президент и обратното. Това ще съкрати времето за контролното 

броене и ще удвои броя секции, в които ще има контролно броени ръчно. 

От тук ще дойде и по-голямо доверие в резултатите (ако числата 

съвпаднат, разбира се). 

 

В интерес на повишаване на доверието в машинното гласуване е 

провеждане на тестове с гласуване с машини за два избора, при възможност, на 

местата от предишните тестове. 

За повишаване  на доверието в технологиите е важно да се знае какви са 

резултатите от проверките от предишните избори. Все още няма информация 

какво се е случило във Велико Търново преди изборите на 4 април, което доведе 

до спиране на гласуването и спекулации за надеждността на вота. Няма 

официална информация и от контролното броене на разписките от изборите на 11 

юли от над 1300 секции. 

 

ОС към ЦИК продължава активно да следи работата на ЦИК и другите 

институции с мандат по организиране и провеждане на изборите, и остава на 

разположение за сътрудничество за по-добра информираност на гражданите и по-

активно участие в изборите. 

 

 

15 септември 2021 

 


