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Общественият съвет към ЦИК следи с безпокойство аспекти от подготовката на 
изборите, които будят обществено недоверие поради не достатъчна 
разяснителна кампания и липса  на информация. 

• ОС изразява безпокойство и недоумение за липсата на резултати и 

анализ на контролното преброяване на разписките от машинното 

гласуване в 1343 избирателни секции в страната на последните избори 

(по Решение на ЦИК № 445 от 10.07.2021 г.). Няма нито първични данни, 

нито анализ на съответствието на намерените в кутията разписки при 

контролното броене и отчетените резултати в секционния протокол / от 

флашката. Това подкопава общественото доверие в процеса. 

Публикуването на пълната информация за контролното броене, с 

евентуалните проблеми и извлечения опит за преодоляването им при 

следващите избори, е важна стъпка за противодействие на недоверието.  

• ОС предлага обсъждане и прилагане на добрата международна практика 
на одит чрез "пълзящо броене“ или risk limiting audit. При този вид одит се 
започва от преброяване примерно на 5% от всички контролни разписки, 
като в случай на пълно или задоволително съответствие (предварително 
зададено в методиката) се спира дотук и резултатите се публикуват. В 
случай на несъответствия, надвишаващи зададените, се пристъпва към 
преброяване на 10% например, като отново се проверява съответствието 
и в случай на незадоволителни резултати се отива към проверка на 20-
30-50% и, в най-лошия, случай на 100% от контролните разписки. 
Участието на застъпници, наблюдатели и медии в този процес подпомага 
институциите в увеличаването на доверието в технологиите и целия 
изборен процес. 

• Процесът по удостоверяване на съответствието на машините с 
техническите изисквания е задължително да бъде максимално прозрачен 
за всички. Информация за институциите, процедурите и тестовете, които 
те извършват, е важна за оценката на надеждността на технологията на 
самата проверка и на машинното гласуване като цяло. ОС настоява за 
оповестяване на имената на експертите, които ги провеждат, и тяхната 
компетентност. 
Общественият съвет призовава трите институции, натоварени по силата 
на ИК с проверката на съответствието, заедно с ЦИК да организират 
публично събитие, където подробно да запознаят медиите, 
анализаторите и наблюдателите с методиката на работата си с цел по-
добро разбиране на процесите от тези, които ги наблюдават и отразяват 
пред обществеността. ОС е готов да участва активно при организацията 
и провеждане на събитието. 

В основата на доверието в изборите и приемането на резултатите е 
ангажираността на гражданите - с увереност, че изборната администрация 
гарантира гласа на всеки избирател. Контрол през целия процес и на всяка 



машина за гласуване, особено когато са извън контролирана среда, както и 
контрол на машините, излезли от употреба в рамките на изборния ден, и 
анализ на причините ще засили надеждността на технологиите. Прозрачността 
на всяка стъпка на процеса и възможността за физически контакт с 
устройствата преди деня на изборите могат да увеличат участието на 
гражданите. 
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