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ННААРРААССТТВВАА  ДДЕЕЛЛЪЪТТ  ННАА  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННИИТТЕЕ  

ННЕЕРРЕЕДДННООССТТИИ  ВВ  ИИЗЗББООРРННИИЯЯ  ППРРООЦЦЕЕСС  

ММеежжддииннннииттее  ррееззууллттааттии  оотт  ннааббллююддееннииееттоо  ннаа  ААссооццииаацциияя  

„„ППррооззррааччнноосстт  ббеезз  ггрраанниицции““  ннаа  ппррееззииддееннттссккииттее  ииззббооррии  ии  

ннааццииооннааллнниияя  ррееффееррееннддуумм  ппооккааззвваатт  ддееффииццииттии  вв  

ооббууччееннииееттоо  ннаа  ииззббииррааттееллннииттее  ккооммииссииии  
 

 

 
 

 

На 6 ноември 2016 година Асоциация „Прозрачност без граници” – 

българското национално представителство на международната антикорупционна 

организация Transparency International, извърши наблюдение на първия тур на 

президентските избори и националния референдум. Инициативата се провежда в 

отговор на обществените очаквания за независим граждански мониторинг на 

изборния процес и представлява израз на стремежа на организацията да 

съдейства за повишаване на прозрачността и почтеността в политическия живот 

на страната.  

Мониторингът на изборния процес бе проведен със съдействието на повече 

от 100 наблюдатели в цялата страна и в партньорство с 26 граждански 

организации. Организацията приемаше сигнали за нередности в изборния процес 

и на горещата телефонна линия 0800 11 224, поддържана от Центъра за правна 

консултация на пострадали от корупция.   

Предварителните резултати от наблюдението на първия тур на 

президентските избори и националния референдум показват, че доминиращите 

проблеми в изборния процес са организационните нередности и опитите да се 
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повлияе върху решението на избирателите – както чрез агитация в изборния ден, 

така и чрез контролиран вот.  

В рамките на изборния ден са получени 173 сигнала1, като делът на 

организационните нередности възлиза на 76,88% от всички докладвани 

нарушения. Висок дял имат нарушенията, свързани с незаконна агитация и 

реклама в изборния ден – 12,14%. Съществен дял имат и нарушенията, свързани 

с оказване на натиск върху избирателите и контролиран вот – 9,83%. Делът на 

сигналите за купуване на гласове възлиза на 1,16%. 

 

 

Сравнителният анализ на междинните данни от наблюдението на 6 

ноември с резултатите от предходни наблюдения на Асоциация „Прозрачност 

без граници“ показва, че е налице тенденция за увеличаване на 

организационните нередности в изборния процес.  

 

ТИПОЛОГИЯ НА СИГНАЛИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИ НАРУШЕНИЯ 

Основните причини за високия дял на организационни нарушения, 

констатирани на 6 ноември 2016 г., се дължат на:  

1) недостатъчното обучение на избирателните комисии относно базисни 

правила за организиране на изборния процес;  

2) съчетаването на  избори и референдум в един ден;  

3) неспазването на методическите указания на ЦИК и незачитане на 

процедурите за боравене с изборните книжа.  

                                                 
1 Данните са неокончателни и обхващат само сигналите, получени по телефона от наблюдателите и от граждани, 

подали сигнали на безплатната телефонна линия 0800 11 224. 

http://www.transparency.bg/


Асоциация “Прозрачност без граници” 
                                       София 1463, ул. “Шандор Петьофи” № 50, ет. 1 

   тел.: 02/ 986 77 13, 986 79 20, факс: 986 78 34 
e-mail: mbox@transparency.bg 

www.transparency.bg 

 

3 

 

В рамките на изборния ден наблюдателите на Асоциация „Прозрачност без 

граници“ и гражданите, сигнализиращи на горещата телефонна линия, 

докладваха за системно неспазване на методическите указания за боравене с 

изборните книжа: 

 По отношение на боравенето с бюлетините за президентските избори 

нарушенията се изразяваха в: 

o предварително откъсване на бюлетини от кочана (многократно 

извършвано нарушение); 

o предварително поставяне на печат върху бюлетините (многократно 

извършвано нарушение); 

o несверяване на контролния номер на бюлетината с номерата от кочана 

(многократно извършвано нарушение);  

o предварително откъсване на контролния номер на бюлетината. 

 По отношение на достъпа до бюлетините за референдума нарушенията 

се изразяваха:  

o предоставяне на всички бюлетини, без да се оттича нежеланието на 

избирателите да гласуват с тях (доминиращ брой случаи); 

o задължаване на избирателите да гласуват в референдума (няколко 

случая); 

o непредоставяне на бюлетини за референдума (няколко случая). 

По отношение на вписването в избирателните списъци: 

 автоматично вписване на данните на избирателите и в двата списъка, 

докато избирателят гласува в тъмната стаичка;  

 вписване на лични данни на избиратели в двата списъка, без да са 

гласували, и предоставяне на бюлетина с указание да бъде попълнена 

според желанието и да бъде пусната в урната; 

 невъзможност на избирателите да разберат в кой списък се вписват 

личните им данни (липса на надписи, указващи на видимо място кой е 

съответният списък);  

 отбелязване в избирателния списък, че избирателят не желае да 

гласува (изписване на текст срещу имено му „не“) 

 разделяне на един избирателен списък на части с цел по-удобно 

попълване на лични данни на избирателите; 

 четене на лични данни на висок глас при вписване в избирателните 

списъци. 
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Други констатирани организационни нарушения: 

o неинформираност относно документите за легитимиране на 

наблюдатели и за тяхното регистриране в секциите, опити за 

задържане на оригинала на удостоверенията на наблюдателите. 

o допускане на придружители на повече от 2 избиратели, като това не се 

отразява в изборните книжа;  

o предварително разпечатване на протоколи; попълване на лични данни 

и полагане на подписи на членовете на избирателните комисии; 

o мудност в работата с бюлетините и струпване на избиратели пред 

секциите;  

o липса на добра организация при допускането на избиратели в секцията 

и допускане на хаос в изборните помещения; 

o отказ от допускане на избиратели, стоящи пред секциите в чужбина в 

края на изборния ден (получени сигнали от граждани във 

Великобритания, Италия, Германия) 

 
ТИПОЛОГИЯ НА СИГНАЛИТЕ ЗА АГИТАЦИЯ И РЕКЛАМА В ИЗБОРНИЯ ДЕН 

Втората група от нередности, които имат значим дял в изборния ден, са 

случаите за агитация и реклама – 12,14%. Тенденция за увеличаване на 

сигналите за агитация на избирателите бе констатирана през втората половина от 

изборния ден. В тази връзка е необходимо да се отбележи и фактът, че 

представители на местната власт се включиха активно в процеса чрез агитация, 

организирано извозване до секциите и контрол относно участието на 

избирателите в изборния процес.  

В рамките на тази категория основните сигнали се отнасят до: 

 агитация за гласуване в полза на определен кандидат, извършвана от 

представители на местната власт (общински съветник, кмет) 

 убеждаване на избиратели да участват в референдума; 

 агитация на чужд език; 

 разпространение на агитационни материали в близост до избирателните 

секции; 

 демонстративно носене на облекло с обозначителни символи на 

политическа партия. 

 

 

http://www.transparency.bg/


Асоциация “Прозрачност без граници” 
                                       София 1463, ул. “Шандор Петьофи” № 50, ет. 1 

   тел.: 02/ 986 77 13, 986 79 20, факс: 986 78 34 
e-mail: mbox@transparency.bg 

www.transparency.bg 

 

5 

 

ТИПОЛОГИЯ НА СИГНАЛИТЕ ЗА КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ И 

КОНТРОЛИРАН ВОТ 

Съвкупният дял на сигналите за купен и контролиран вот, констатирани от 

наблюдателите, възлиза общо на 11%. Въпреки че в сравнение с предходни 

избори, относителният дял на тези две свързани категории бележи известно 

намаление (15,66% в изборния ден на 25 октомври 2015 г.), тези проблеми 

продължават да оказват силно компрометиращо въздействие върху изборния 

процес. 

Основни и най-често срещани форми на контролиран вот: 

 организирано извозване на избиратели до секцията под претекст, че така 

се улеснява тяхното участие в изборния процес; 

 гласуване с придружител и указване на избирателите как да гласуват с 

мотив че избирателите не разбират по какъв начин следва да упражнят 

своите избирателни права; 

 организирано групово гласуване на лица, които нямат връзка помежду 

си; 

 присъствие на автомобили с чужда регистрация; 

 присъствие на хора без изяснен статут пред секциите, които проследяват 

как гласуват избирателите; 

 разкриване тайната на вота чрез отваряне на бюлетините (извършвана 

както от членове на комисиите, така и от страна на гласоподавателите); 

 гласуване с чужда лична карта. 

Въпреки че в рамките на изборния ден е почти невъзможно да се установят 

реалните измерения на купуването на гласове, наблюдателите на Асоциация 

„Прозрачност без граници“ констатираха 2 случая на купуване на гласове: в 

Монтана, където след гласуване са снимани лични карти на избиратели и 

заплащане на сума от 20 лв.; в Търговище, където е раздавана храна. 

 

ПОДАДЕНИ СИГНАЛИ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ И РЕАКЦИЯТА ДО 

НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ 

В рамките на изборния ден Асоциация „Прозрачност без граници“ е 

изпратила 15 сигнала до институциите, които имат правомощия по разрешаване 

на конкретните случаи. Три сигнала са изпратени до ЦИК с молба за 

предприемане на незабавни мерки и издаване на указания до СИК и РИК, които 

да преустановят констатирани нередности. Първият сигнал се отнася до 

системно неспазване на методическите указания за достъп до бюлетините, 

изразяващо се в три насоки: автоматично вписване на данните на избирателите и 

в двата списъка; задължаване на избирателите да гласуват в референдума; 
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непредоставяне на бюлетини за референдума. Вторият сигнал се отнася до 

несвоевременното поддържане на регистрите на сигналите от по-голяма част от 

районните избирателни комисии в страната. Третият сигнал се отнася до сигнали 

от избиратели във Великобритания, Германия и Испания, които са били лишени 

от възможност да гласуват в края на изборния ден поради лоша организация на 

работата и решение на съответните избирателни комисии да приключат 

изборния ден в определения час, въпреки чакащите на опашка избиратели. Към 

датата на изготвяне на настоящия информационен материал (9 ноември) няма 

конкретни данни за реакция относно изпратените сигнали; не е видно какъв е 

техния статус, порази неотразяването им в регистъра на жалбите и сигналите в 

изборния ден. 

 Седем сигнала са изпратени до районни избирателни комисии. До РИК 

София са изпратени 4 сигнала: с молба за действие относно опит на комисията 

да впише личните данни на избирател в списъка за референдум при условие че 

не е гласувал и не желае да гласува; с молба за прекратяване на практика, при 

която секционна комисия указва на гласоподавателите как да гласуват за 

референдума; с данни за неотразяване на личните данни в избирателния списък; 

с данни за предоставена попълнена бюлетина за кмет. До РИК Пловдив е 

изпратен сигнал относно секционни комисии, които задължават избирателите за 

гласуват в референдума. До РИК Варна е изпратен сигнал с молба за 

прекратяване на практика за предоставяне на бюлетини за референдум без плик, 

както и за разкриване тайната на вота, докато се откъсва контролен номер на 

бюлетините за президент. До РИК Русе с данни, че гласоподавател е накаран да 

се впише в списък за референдума, при условие че не е желал да гласува и не е 

пуснал бюлетина. До РИК Шумен – с молба за указание към секционна комисия, 

която допуска придружител на повече от двама избиратели. 

По четири от сигналите има реакция на съответната комисия: три писмени 

отговора от РИК Шумен, РИК Пловдив и 24 РИК, както и реакция на място на 

представител на ОИК София. Сигналът до РИК Русе не е отразен в регистъра, 

съдържащ само сигнали и жалби, постъпили в началото на деня. Няма данни за 

регистриране на сигналите в РИК Варна и 25 РИК София, чиито регистри са 

празни към датата на изготвяне на настоящия информационен материал (9 

ноември).  
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Един сигнал е изпратен до МВР. Той се отнася до контролиран вот, 

изразяващ се в организирано извозване на избиратели с автомобили в с. 

Буковлък, Плевен. В тази връзка е получен отговор, че при последвалата 

извършена проверка на място не е потвърдено наличието на подобно превозно 

средство. 

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще извърши наблюдение и на 

втория тур на президентските избори, който ще се проведе на 13 ноември 2016 

година, като въз основа на това ще бъде формирана цялостната оценка на 

изборния процес. На базата на резултатите от осъществения мониторинг ще 

информираме своевременно българското общество, институциите и 

международните наблюдателски организации. Окончателният мониторингов 

доклад се очаква да бъдат публикувани в двумесечен срок в съответствие с 

международните стандарти.   

 

София, 9 ноември 2016 година 

 
АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ” 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA 
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