
Декларация за сигурност, лична неприкосновеност и почтеност на изборите 

 

Участниците в 27-та годишна конференция на Асоциацията на органите за управление на избори 

от Европа (известна също като ACEEEO) подчертават значението на запазването и насърчаването 

на сигурността, личната неприкосновеност и почтеността на изборите. 

Изборите представляват отправната точка на демократичния процес и всеки провал на тази 

институция може да заплаши цялата демократична система. Затова е от първостепенно значение да 

се изпълнят демократичните стандарти по отношение на сигурността, личната неприкосновеност и 

почтеността на изборите. 

Участниците в конференцията признават, че цифровата ера до голяма степен промени условията за 

провеждането на избори. Цифровите платформи са станали част от ежедневието, което излага 

сигурността, личната неприкосновеност и почтеността на нови предизвикателства. Новите 

платформи привлякоха нови участници и към изборната арена. За да бъдат ефективно опазени 

изборите е неизбежно сътрудничеството между ОУИ и тези нови участници. 

Въз основа на тези разсъждения препоръките на 27-та годишна конференция на ACEEEO са 

следните: 

 ОУИ трябва да са готови да приложат най-новите технологии и да изучат най-актуалните 

методи с цел да гарантират сигурността на изборите. Държавните институции трябва да 

осигурят необходимата финансова и техническа подкрепа за това непрекъснато развитие. 

 ОУИ трябва да са готови на обмен и придобиване на знания и по отношение на сигурността 

на изборите. Най-добрите практики и възможните заплахи трябва да бъдат споделени 

между ОУИ. 

 Събирането и обработването на данни представлява голяма заплаха за личната 

неприкосновеност на гласоподавателите. Социалните медийни мрежи трябва да налагат 

строги и ефективни мерки за гарантиране на сигурността и неприкосновеността на данните 

на гласоподавателите. ОУИ трябва да бъдат строги при оценката за изпълнение на тези 

изисквания. 

 Гарантирането на личната неприкосновеност на гласоподавателите е особено 

предизвикателство в цифровата ера. ОУИ и другите участници трябва да разработват и 

прилагат норми и стандарти, адаптирани към нарастващата заплаха, която представляват 

цифровите платформи. 

 Обучението на гласоподавателите е от съществено значение, особено и по отношение на 

неприкосновеността на личния живот на гласоподавателите. Новите медийни платформи 

изискват нови нагласи и компетенции от страна на гласоподавателите, за да се запази 

неприкосновеността на личните данни. 

 Почтеността на изборите е застрашена от нови заплахи в цифровата ера. Това може да 

доведе до нарастващо недоверие от страна на гласоподавателите към изборите и основните 

участници. Доверието в изборите и съответните институции е необходимо да бъде 

насърчавано от ОУИ и останалите участници.  



 В цифровата ера почтеността може да бъде застрашена не само от директни атаки срещу 

изборния процес, но също и от разпространението на фалшиви новини и чрез други 

техники, целящи да изопачат цифровото възприемане от страна на гласоподавателите. 

Следователно ОУИ трябва да прилагат по-широк анализ, когато оценяват опасностите от 

загубата на почтеност. 

 

 

Подписаната Ирена Иванова удостоверявам верността на извършения от мен превод от 

английски на български език на приложения документ. 

Преводът се състои от 2 страници. 

 

Преводач: 

Ирена Иванова  

 

 

 


