
Изборите за Европейски парламент: 
преференциите, машинното 

гласуване и информираността на 
избирателите



Съотношение между действителни гласове без преференции и тези 
с използвани преференции

Избирателната активност 
за страната e 32.64% - 
намаляваща спрямо 
35.84% през 2014 г. Броят 
на гражданите, вписани в 
избирателните списъци в 
страната, е намалял с над 
254 хил. души спрямо 
2014 г.
В 402 секции в страната 
(3.3%) няма отчетена нито 
една преференция.



Сравнителни данни за дела на гласувалите с преференция на избори 
за членове на Европейския парламент - 2014 г. и 2019 г.

На изборите за членове 
на Европейския 
парламент от Република 
България през 2014 г. от 
правото да гласуват за 
предпочитан кандидат се 
възползваха 26% от 
избирателите. През 2019 
г. този процент е 
нараснал на 34.4%



Дял на използвалите преференция избиратели по партии и коалиции



Дял на използвалите преференция избиратели по избирателни райони



Съотношение между гласували машинно и с хартиена 
бюлетина в 3 000 секции, оборудвани с машини



Дял на гласувалите с машини избиратели по избирателни райони



Дял на гласувалите с машини избиратели по партии и коалиции



В 309 секции гласовете с машина са повече от тези с хартиени 
бюлетини 

Секции, в които гласовете, подадени с машина, 
значително надвишават тези с хартиени 
бюлетини:

❖ 234609053 -  София  - 220 гласа (83.01%)
❖ 081500058 - с. Стефаново, Добрич - 212 гласа 

(80.6%)
❖ 040400044 - Велико Търново - 201 гласа 

(70.77%)



В 160 секции няма подадени машинно гласове



Нашето наблюдение в изборния 
ден показва, че практиката за 
поставяне на машините е най-
разнообразна.

Там, където не е осигурена 
тайната на вота, се създава 
сериозна предпоставка за 
притеснения от страна на 
избирателите и нежелание да 
гласуват с машина.  



Изгубените преференции от машинното гласуване

Административни проблеми:

- Късно изготвени и публикувани методически указания относно машинното 
гласуване

- Обученията на РИК (както и част от обученията на СИК) преминават преди 
публикуването на указанията 

- Формулярите на окончателните секционни протоколи създават предпоставки за 
технически грешки и пропуски от страна на СИК

- Не е предвидено контролно броене и съпоставка на разписките от машинното 
гласуване и данните от машинния протокол



Изгубените преференции от машинното гласуване

❖ Множество поправки при 
въвеждане на данните в РИК

❖ С решение на ЦИК са направени 
над 6000 корекции:
 
- Брой грешки в протоколите - 
4773
- Брой протоколи със 
несъответствие - 1929



Изгубените преференции от машинното гласуване

Анализ на изборните данни от 3 000 секции с машинно гласуване показва, че в близо 
40% от тях преференциите на хората, дали вота си с машина, не са отчетени 
коректно.  В тези случаи става въпрос за три типа пропуски: 

- Пълно непренасяне на преференции от машинно гласуване в окончателния 
протокол

- Частични пропуски при пренасянето от машинно гласуване в окончателния 
протокол

- Технически грешки
Идентифицираният проблем е факт в 1 139 секции. 
Засегнати са всички участвали в изборите партии и коалиции.



Изгубените преференции от машинното гласуване



Препоръки за подобряване на изборния процес

● Своевременно публикуване на методически указания за работа в секциите с машинно 
гласуване; 

● Промяна и опростяване на протоколите на СИК;  
● Стандарти за осигуряване на тайната на вота при гласуване с машина; 
● Промяна в модела на обучаване на представителите на РИК и СИК;
● Ангажираност на партийните централи по отношение на подготовката на членовете от 

квотите им в РИК и СИК;
● Подобряване на информационната кампания за правата на избирателите и методите за 

гласуване (преференции, машинно гласуване, др.); 
● Ограничаване на промените в изборното законодателство до минимум 6 месеца преди 

избори. 



Благодарим за вниманието! 


