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АСОЦИАЦИЯ “ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”   

ПРОБЛЕМИ  
И  

ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ ПРИ 
ОТЧИТАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ 

РЕЗУЛТАТИ 
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Обхват на инициативите за наблюдение на Асоциация 

“Прозрачност без граници” 

Година/ тип 

избори 

Наблюдатели Обхват на наблюдаваните РИК/ОИК 

и СИК 

2009 - ЕП 281 наблюдатели 31 РИК; 140 рискови секции 

2009 - НС 418 наблюдатели 31 РИК; 286 рискови секции 

2011 – МИ/ПИ 615 наблюдатели 22 ОИК; 307 рискови секции 

2013 - НС 266 наблюдатели   31 РИК; 290 рискови секции 

2014 - ЕП 47 наблюдатели 14 РИК; 25 рискови СИК 

2014 - НС 78 наблюдатели  24 РИК; 120 рискови СИК в страната; 7 

СИК в чужбина (САЩ, Великобритания, 

Германия, Италия) 

2015 – МИ/НР 167 наблюдатели 27 ОИК; 168 рискови СИК 



 Организационни нарушения 

 

 

 

 

 

 Контролиран и купен вот 

 

 

 

 

 
 

 

ДОМИНИРАЩИ ПРОБЛЕМИ В ИЗБОРНИЯ ДЕН 

местни избори и национален референдум – 2015 

Въпреки опитите на институциите за по-

активен подход по разкриване на изборни 

злоупотреби, липсата на реална готовност 

на партиите за борба с купуването на 

гласове и контролирания вот води до 

невъзможност да се пресекат изборните 

нарушения.  

 

Влошаване качеството на работа на СИК 

Противоречива  практика на СИК по прилагане 

на указанията на ЦИК и ОИК 
67,47% 

13,75% 

2,27% 

16,52% 

Организационни нарушения Незаконна реклама 

Купуване на гласове Контролиран вот 



Проблеми при установяване на изборните резултати 

 

ПРОБЛЕМ С ОБУЧЕНИЕТО И СЪС 

СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНОСТ НА 

ЧЛЕНОВЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ 

КОМИСИИ: 

 Мнение на наблюдател на местни и 

президентски избори – 2011 

(Дупница/Кюстендил):  

“Членовете на СИК се справиха 

много добре с броенето на 

бюлетините. Проблемът настъпи, 

когато трябваше да попълнят 

протокола  с думи…” 

 

 ОТКАЗ ОТ ПОПЪЛВАНЕ НА 

ПРОТОКОЛА 

 Протокол от местни избори – 2015 

(Кърджали): 

 



Проблеми при установяване на изборните резултати 

 

Къде са преференциите? 

 по закон се броят, на практика  

СИК решава дали да брои или не  

 

 

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ВАЛИДНИ 

БЮЛЕТИНИ В НЕВАЛИДНИ: 

 надраскване на бюлетини 

 отказ от поставяне на печати на 

бюлетините 

 

 

 

 

 

 



Проблеми при установяване на изборните резултати 

БЕЗ ДУМИ… КОЯ Е ВЯРНАТА ЦИФРА? …   А КЪДЕ Е ПОДПИСЪТ ПРИ ПОПРАВКА?  



Проблеми при установяване на изборните резултати 

 

СЪЗНАТЕЛНО ИЗВЪРШВАНИ МАНИПУЛАЦИИ ПРИ БРОЕНЕТО НА БЮЛЕТИНИТЕ 

НА ПАРТИИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДСТАВЕНИ В СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ 

КОМИСИИ:  

 

 Парламентарни избори - 2013: (МИР – Кюстендил/Дупница, избирателна 

секция в града): 

– при първо броене бюлетините на партия Х са 0;  

– при повторно броене (след настояване на наблюдателя) са 2;  

–  при третото броене са 6. 

 

 Парламентарни избори - 2009 (Русе):  

– партия Х - 20 гласа, партия Z -0; 

– гласовете за партия Х са отчетени  

на следващия ред за партия Z. 

 



Проблеми при установяване на изборните резултати 

 

ПОПЪЛВАНЕ НА ПРАЗНИ БЮЛЕТИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ 

КОМИСИИ СЛЕД КРАЯ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН 

 

МЕСТНИ ИЗБОРИ – 2015 (бюлетини за общински съветници)  

 Плевен  

 Ракитово 

 

 

 

 
 

 
 

 



ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ 

І. ОБУЧЕНИЕТО НА СИК и ИЗГРАЖДАНЕТО НА КАПАЦИТЕТ 

 Мерки срещу загуба на капацитет – регистър на хора с опит и 

знания в изборния процес; 

 По 1 юрист във всяка СИК (моделът на Гърция) 

 Обучение с практическо проиграване на процеса (сега –  

проведено в последния момент, случайни хора стават членове 

на СИК)  

 

 ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, достъпни и  

чрез интернет сайта на ЦИК (в т.ч. заснети обучения) 

 

 

 

 
 

 

 



ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ 

ІІ. РЕГИОНАЛНИ ПРЕБРОИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ (опитът от експерименталната 

комисия в Бобошево – местни и президентски избори – 2011) 

 

Променя радикално начина на работа на изборната администрация, като 

създава предпоставки за:  

 съществено намалява грешките – от 3000 бюлетини е установена само 1   

бюлетина повече от броя подписи на гласувалите в списъка 

 премахва възможността за пряк достъп на членовете на избирателните 

комисии до бюлетините, което възпрепятства манипулирането на бюлетините 

и на протоколите с изборните резултати;  

 прозрачност на процеса по броене на бюлетините, която засилва личната 

отговорност на членовете на комисиите и съдейства за обществен контрол;  

 обезсмисля част от схемите за оказване на натиск върху избирателите и за 

купуване на гласове поради невъзможност да се проконтролира вота в по-

малките секции. 



ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ 

ІІІ. МАШИННО ГЛАСУВАНЕ: 

 

 Докога с експерименти, докога с 50 – 100 броя машини, поставени в центъра 

на София? 

 

При условие че води до: 

1) прекратяване на възможностите за преднамерена намеса на избирателните 

комисии при преброяването на бюлетините; 

2) по-коректно установяване на изборните резултати, в това число и надеждно 

отчитане на преференциите;  

3) ускоряване преброяването на бюлетините;  

4) избягване на грешки в протоколите, породени от недостатъчно компетентни 

действия на членове на комисиите 




