
Предложение на ОС към ЦИК по подготовката на машинното гласуване 12 май 2021 
 
 

Уважаема г-жо Председател на ЦИК, 
Уважаеми зам.-председатели, секретар и членове на ЦИК, 
Пожелаваме ви успешен  мандат и  оставаме на разположение за 

ползотворно сътрудничество! 

Въз основа на участието на ОС към ЦИК в популяризирането на машините и в 
наблюдение на гласуването с тях при последните избори, предлагаме ви изведени 

от нашия анализ препоръки: 

1. По разяснителната кампания за машинно гласуване 
По утвърдена от ЦИК методика и план, фокусиран върху региони и категории 

избиратели слабо използвали машините на предходните избори, възлагане на 
мащабна информационно-разяснителна кампания за машинното гласуване, чрез 
ангажиране на специализирана фирма/компания. 

Сред необходимите елементи на кампанията са : 
 Анализ на данните за използване на машините за гласуване и идентификация на 
клъстъри в общини и райони с гласували по-малко от 15 човека в секция, за 

включването им в целева категория за повече внимание и време 
при демонстрациите / популяризирането на машинното гласуване.    

Предоставяне на достатъчно количество машини (поне 3 - 4 в МИР), с  примерна 
бюлетина, в лесно достъпни места във всички селища с машинно гласуване, за 
предоставяне на възможност за всички желаещи да тестват гласуване с машина.  

Таргетиране на групи с по-ограничен достъп до електронни устройства при 
предлагане на достъпа до машините преди 11 юли. Такива места биха могли да 
бъдат пощенските станции в дните за изплащане на пенсии или плащане на сметки, 

както и всяко друго място по предложение на местната общност.  

Организиране на сесии за гласуващи за първи път през 2021 г, с фокус върху 
мотивирането им да участват в изборите и възможността те да помогнат на членове 

на семейството да се справят с технологията.  

По време на цялата информационна кампания да се мобилизират членове на СИК от 
последните и предишни избори. 

2. По планирането на машинното гласуване 
Тестване на капацитета на СУМГ за установяване на броя на избирателите, които 
могат да бъдат обслужени за определено време, чрез симулация на гласуване в 

условия на голяма градска секция в часовете с максимално натоварване. 
Използване на реалната бюлетина от 4 април за резултати максимално близки до 
тези в изборния ден.  Въз основа на резултатите, приемаме на навременно решение 

за секциите с голям  брой избиратели. (На изборите на 4 април само в 228 секции в 
страната и чужбина е имало повече от 500 избиратели). При необходимост, 
оутсорсване и на тази дейност.  

Решение по принцип за преброяване на контролните разписки от предварително 
определен процент от секциите с машинно гласуване, като решението за конкретни 
секции да се предава преди края на изборния ден.  



3. По сертификацията на машините за гласуване и процесите, с оглед 

отстраняване на слабости и източници на недоверие на изборите на 4 
април  
Методиката за удостоверяване на съответствието да се актуализира с условията за 

ресертификация (последващо удостоверяване) на машините за гласуване и 
сертифицирането (удостоверяването), като е нужно допълнение касаещо всеки път 
когато нови устройства за гласуване се включват в процеса.  На основа на данните 

от гласуването зад граница на 4 април 2021, ОС препоръчва максимално бързо да 
бъдат поръчани необходимите нови СУМГ. Необходимо е да се включат в цялостния 
процес и експерти в дейността по сертифициране. 
  
Откритост и прозрачност относно дейностите с машините - складиране, охрана. 
 
Публичност на анализа/доклада на ЦИК относно случая В.Търново, както и 

възлагане на независим анализ по този случай, за идентификация на слабостите, 
изясняване на причините и повишаване на доверието в машинното гласуване в 
резултат на мерките за предотвратяване на рецидив. 

  
 Предвид новата работна среда на ЦИК, надяваме се да се възстанови достъпът  на 
ОС до редовните заседания на ЦИК, както и да се определи място за провеждане на 

присъствени срещи на ОС, със стенограф в седалището на ЦИК. 
 
С Уважение, 
 
От името на ОС към ЦИК, 
Румяна Дечева, Стефан Манов и Велко Милоев,  
Зам.-председатели  
 


