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Наръчникът е предназначен за местни наблюдатели на избори в 
България. Текстът представлява адаптиран вариант на наръчника 
на ОССЕ – Наръчник за местни наблюдатели на избори. Включени 

са и примери от българската практика, и наблюдение на ИРПС от 
последните местни и президентски избори през 2011 г. 

Всяка една инициатива за наблюдение на изборите 
започва с оценка на необходимостта от наблюдение 
и разработване на програма за наблюдение

Започва се с преглед на законодателството за 
проучване на изискванията за акредитация/
регистрация за извършване на независимо 
наблюдение. Тези въпрос е от съществено значение 
и може да предопредели осъществимостта на 
наблюдението на изборите. 

Като първа стъпка към разработване на програмата 
за наблюдение трябва да се извърши оценка на 
потребностите, на базата на която да се определят 
подходящият обхват, мащаб и времева рамка 
на наблюдението, за да могат да се достигнат 
целите, които местните наблюдатели си поставят. 
Тази оценка може да бъде използвана като 
основа за изготвяне на проектно предложение с 
оглед осигуряването на финансови средства за 
осъществяване на наблюдението. 

Оценката на необходимостта трябва да адресира 
едновременно методологични и административни 
въпроси, за да гарантира, че най-важните изборни 
проблеми получават дължимото внимание и че е 
налице необходимият административен и финансов 
капацитет за осигуряване на наблюдението.

Първата цел на оценката на потребностите е да 
определи обхвата на дейностите по наблюдение.

Възможните области на наблюдение включват: 
анализ на правната рамка; • 
формиране, ефективност и безпристрастност  • 
на изборната администрация; 
оплаквания и жалби; • 

регистрацията на партии и кандидати; • 
изготвяне и обявяване на избирателните списъци; • 
предизборната кампания, включително • 
медийната кампания и кампанията   
по финансиране на партиите; 
спазването на човешките права; • 
протичането на самия изборен ден; • 
отчитането на изборните резултати и др. • 

Макар че предизборният и следизборният период 
са толкова важни, колкото и самият изборен ден, не 
всяка организация има възможността да обхване 
всички тези аспекти на изборния процес. Ето 
защо плановете за наблюдение трябва да следват 
установените предварително приоритети. 

Наблюдението може да се съсредоточи само 
върху конкретен аспект или набор от аспекти 
от изборния процес. Например групата местни 
наблюдатели може да реши да ограничи целите на 
своето наблюдение само до оценка на участието на 
жените, малцинствата или лица с увреждания по 
време на изборите или да се концентрира върху 
медиите, административни и правни проблеми или 
други специфични елементи на изборния процес. 

Отправна точка на всяко едно наблюдение на избори 
е задълбочен преглед на докладите от наблюдение 
на предишни избори, изготвени от международни 
организации и местни наблюдатели. В допълнение 
следва да бъде направен правен анализ, свързан 
със самия изборен процес, както и анализ на 
законодателството, отнасящо се до политическите 
партии, медиите, НПО и др. 

Оценката на предишния опит следва да се съчетае с 
анализ на настоящата политическа, икономическа 

ПрОГраМа За наБЛЮдение на иЗБОриТе 
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Централната избирателна комисия (ЦИК) приема хронограма за изборите 

Централна избирателна комисия
  

РЕШЕНИЕ
№15

София, 04.07.2011
ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за президент и вицепрезидент 
на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И: 
Приема хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова 
 • Приложение №1
  Хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на републиката   
     и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

отнасящи се до изборния процес, следва да бъде 
очертана времева рамка на изборните процедури 
и дейности, преди да започне същинското 
наблюдение. 
Видът на изборите е от съществено значение за 
методологията на тяхното наблюдение и е ключов 
фактор за разпределението и разположението на 
наблюдатели. 

Приложими са различни подходи в зависимост от 
това дали изборите са президентски, парламентарни, 
местни, или пък се провежда национален референдум. 

Обикновено наблюдателите се разполагат според 
структурата на избирателните комисии, така че 
да отговарят за определена територия - например 
избирателен район или сбор от избирателни 
райони. 

В някои видове избори може да не е възможно 
да се покрие ефективно цялата територия, 
затова разполагането може да бъде базирано на 
представителни извадки от цялата територия или 
дори ограничено само до една-единствена област. 
При разполагането на наблюдателите трябва да се 

и социална ситуация и атмосфера, в които ще бъдат 
проведени изборите. От избирателния закон и законодателните актове, 
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оцени целесъобразността на това доброволците да 
наблюдават в близост до тяхното местоживеене и 
да се гарантира възможността им да гласуват. 
 
При формулирането на обхвата, мащаба и 
времето на дейностите по наблюдението трябва 
да се направи реалистична оценка на наличните 
човешки и финансови ресурси. Групата/мисията от 
местни наблюдатели може да бъде не само от една 
организация, а асоциация/коалиция или мрежа от 
организации на гражданското общество. 

Когато се формира екипът/групата за наблюдение, 
трябва да се вземат решения за това: 

кои позиции да са заплатени; • 
размера на възнагражденията;• 
времевата продължителност на договорите  • 
(повечето договори трябва да бъдат 
сключени малко преди да започне фазата 
за наблюдението – например медийните 
монитори трябва да започнат работа не по-
късно от деня, в който започва официалната 
кампания, и да прекратят дейността си 
скоро след изтичане на изборния ден); 
дали да има дългосрочно присъствие на • 
наблюдателите в районите за наблюдение;
дали да се заплаща на наблюдатели, които • 
работят дългосрочно в наблюдаваните 
райони, или да се наемат доброволци; 
дали да се заплаща на наблюдатели, работещи • 
в самия изборен ден, или да се наемат 
доброволци? Трябва да се отбележи, че 
всяка форма на заплащане може да намали 
доброволния аспект на наблюдението и 
да доведе до по-малко ангажирани (по-
незаинтересовани, по-непосветени в 
каузата) и по-необективни наблюдатели. 
Ако бъде решено да се заплащат „хонорари”, 
то те не би трябвало да надвишават 
сумите, които се заплащат на членове на 
съответните избирателни комисии;
трябва да се предвидят адекватни суми • 
за възстановяване на разходите на 
членовете на екипа от местни наблюдатели 
(например: разходи за транспорт по 
време на наблюдението, за да участват 
наблюдателите в обучения, разходи за храна). 

Всички тези решения се отразят на формирането 
на наблюдението. 

Препоръчително е да се разработи такава политика 
по набиране на местните наблюдатели, която да 
гарантира, че няма да има наблюдатели, чиято 
дейност да създаде ситуация на конфликт на 
интереси (например да са членове на общинските/
секционните комисии, заемащи изпълнителска 
или ръководна позиция в политическа партия, 
регистрирани като кандидати и др.). В случай че 
наблюдението се прави от коалиция от граждански 
организации, е от изключителна важност всички 
организации, които участват, да бъдат политически 
неутрални и тяхното участие в коалицията да не е 
в конфликт с други техни дейности. 

Групата местни наблюдатели трябва да разработи 
методология за назначаване на национални, 
регионални и местни монитори, както и 
наблюдатели за самия изборен ден по възможност 
чрез публикуване на обяви за съответните позиции 
в националните и местните медии. 

При рекрутиране на наблюдатели трябва се оцени 
способността им да отговорят на изискванията за 
такъв тип дейност – дали са в състояние да работят 
безпристрастно и ще могат ли да изпълняват 
поставените им задачи. Въпреки че се налага 
извършването на такава преценка, е желателно 
възможността да се заеме позицията на наблюдател 
да бъде отворена за широката общественост.

При набиране на екипа от наблюдатели трябва да 
се гарантира, доколкото е възможно, баланс между 
половете, възрастовите и етническите групи. След 
като бъде завършено набирането на наблюдатели, 
трябва да се организира тяхното обучение. 

 

Снимка: Обучение на наблюдатели на Институт за 
развитие на публичната среда

ПЛаниране
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Предимството дейностите да се извършват от 
една-единствена организация е, че управлението 
и вземането на решения се осъществяват по-лесно, 
отколкото в коалиция. 

От друга страна, коалиция, обединяваща 
граждански организации със специфичен опит 
в дадена област - например медиен мониторинг, 
защита на човешките права или пък с установено 
присъствие и влияние сред определени общности 
- ще допринесе за укрепване на капацитета и 
професионализма в наблюдението и ще повиши 
доверието в него. 

Всяка коалиция от организации трябва да бъде 
поставена на колкото е възможно по-широка 
основа. Коалицията от уважавани граждански 
организации може да бъде по-надеждна и да 
буди повече доверие, отколкото една-единствена 
организация. За да се гарантира, че отношенията 
между членовете на коалицията ще протичат 
безпроблемно, е препоръчително да се изготви 
предварително споразумение за съвместна 
дейност, което да бъде подписано от всички 
упълномощени представители на гражданските 
структури, въвлечени в дейността.

За да се улесни вземането на консенсусни решения, 
разрешаването на институционални проблеми 
и да се насърчи прозрачността на финансовата 
отчетност, коалицията от организации трябва да 
помисли за създаване на координационен съвет 
или звено за управление на коалицията, като 
членовете му се номинират и избират, за да заемат 
подобна ключова позиция. 

Ежедневното администриране на дейностите 
трябва да е отговорност на това звено за 
управление. 

Финансови въпроси
Адекватното финансиране на дейностите по 
наблюдението е от решаващо значение. Така 
планираната оперативна структура следва да 
се основава на подсигурено финансиране и 
потенциални допълнителни средства.

Когато се изисква допълнително финансиране за 
изпълнението на дейностите по наблюдението, 
екипът от местни наблюдатели може да потърси 

връзка с национални и международни донори. 

Препоръчително е да има изработен план за 
действие при извънредни ситуации, в случай че 
част от или цялото финансиране на дейностите 
все още не е налице. Трябва да се гарантира, 
че източниците на финансиране няма да 
компрометират независимостта и обективността 
на оценката на изборния процес. 

регионални и местни дейности
Добре е екипът да разположи наблюдатели на 
регионално (районни избирателни комисии) и 
местно ниво (общински избирателни комисии), 
за да се наблюдават предизборният период, както 
и самото гласуване (секционни избирателни 
комисии), преброяването на гласовете и 
обявяването на резултатите. Разбира се, това 
разпределение зависи от вида на изборите. 

Присъствието на ниво избирателен район е 
особено важно на парламентарни избори, когато 
кандидатите се регистрират съответно на 
регионално (РИК) ниво.

Оценката на точността на избирателните списъци 
и проблемите и нередностите в кампанията се 
постига най-добре чрез силно присъствие на 
местно ниво.

Мониторите на регионално ниво трябва да 
са отговорни за поддържането на връзка със 
съответните заинтересовани страни в района, 
където са базирани. Техните задължения трябва 
да включват мониторинг на: свободата на 
сдружаване, събирания, изразяване; ролята на 
местните власти по време на изборния процес; 
действията на изборната администрация и всички 
други изпълнителни органи, съдебната система, 
прокуратурата, органите за сигурност; участието 
и безпристрастността на местните и регионалните 
медии; равнопоставеността на половете и 
проблемите на малцинствата. Те също така могат 
да изследват актуалността на избирателните 
списъци. 

След като получат необходимото обучение, 
наблюдателите могат да мониторират съдебни 

инСТиТУЦиОнаЛни ВъПрОСи
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заседания (в административните съдилища и 
Върховен административен съд), на които се 
разглеждат дела, свързани с прилагането на 
изборното законодателство. 

Наблюдателите на ниво област могат да бъдат 
разпределяни от няколко седмици до няколко 
месеца преди изборите. В допълнение на техните 
задължения по наблюдение те също така трябва 
отговарят за привличането, обучението, надзора 
и разположението на наблюдателите на местно 
ниво.

Наблюдателите трябва да са отговорни за 
мониторинг на гласуването, преброяването 
на гласовете, изнасянето на изборните книжа 
от избирателните секции и преброителните 
центрове (където има такива). Също така могат 
да присъстват по време на изчисляването на 
резултатите от паралелното преброяване, както и 
на „предварителните преброявания”, базирани на 
представителни извадки от избирателните секции, 
ако подобни бъдат събирани. „Предварителните 
преброявания” въз основа на представителните 
извадки могат да бъдат особено полезни за 
определяне на точността на резултатите. Макар 
и по-неточно от паралелното преброяване, 
предварителното преброяване е много по-лесно 
за изпълнение и извежда резултатите доста по-
бързо. Въпреки това е необходимо да се гарантира, 

че извадката е представителна. Следователно 
квалифициран статистик, запознат със 
социалните особености и данните за населението 
в наблюдавания район, трябва да бъде ангажиран, 
за да предоставя консултации. 

Безпристрастност
От съществено значение е екипът от местни 
наблюдатели да положи всички необходими 
усилия, за да гарантира безпристрастно 
изпълнение на дейностите. Наблюдателите трябва 
да бъдат наясно, че е необходимо да действат 
безпристрастно и обективно по всяко време. 
Ако безпристрастността на екипа от местни 
наблюдатели бъде компрометирана на който и да 
е от етапите, то това ще дискредитира истинността 
на неговите констатации и доклади. 

Международните наблюдатели, които са под 
егидата на ОССЕ, спазват определен кодекс на 
поведение. Този кодекс не е задължителен за 
екипите за местно наблюдение. Все пак те биха 
могли да го използват като основа за разработване 
на свой собствен такъв. В някои държави може да 
има законово изискване изборната администрация 
да изработи кодекс за поведение на наблюдателите, 
но той не трябва да нарушава техните основни 
права във връзка с наблюдението. 
Акредитация/регистрация

Кодекс за поведение 
(извадка) 

За да се постигнат целите на независимото наблюдение и мониторинг на изборния процес, 
гражданската организация или мрежа, която го извършва, трябва да:
1 – Бъде безпристрастна и политически неутрална във всички свои дейности, отнасящи се до 
изборния процес. Организацията и нейните членове трябва да се въздържат от публичното 
изразяване на предпочитания за или против за който и да е кандидат, политическа партия, 
група, движение или друга асоциация, търсеща заемането на публична служба чрез 
изборите. 
2 – Работи независимо от управляващите, като защитава провеждането на честен 
и демократичен изборен процес без значение от изборните резултати. За тази цел 
организацията трябва да използва най-добрите практики, методологии и инструменти, 
отговарящи на националните условия, в които протичат изборите.
3 – Организацията трябва стриктно да съблюдава изборните правила и да призовава и 
останалите заинтересовани страни да правят същото, за да бъде сведена до минимум всяка 
възможност тези правила да се нарушават. Организацията трябва да извършва своята 
дейност в съответствие със съществуващата национална правна рамка.
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Местните и международните наблюдатели 
на изборите обикновено са задължени да 
кандидатстват за акредитация/регистрация пред 
изборната администрация. 

Издаването на акредитации на голям брой 
наблюдатели може да е сериозна задача, затова е 
необходимо екипът от местни наблюдатели да спази 
изискванията на националното законодателство и 
да се съобрази с всички разпоредби на изборната 
администрация. 

Административното звено и звеното за обучение 
на наблюдателите трябва да гарантират, че 
изчерпателно попълнената изискуема документация 
е представена своевременно на ЦИК, за да може 
да се улесни бързото издаване на акредитации/
идентификационни документи. 

Решение №538-ПВР/МИ от 26.08.2011 г. от 
Централната  избирателна   комисия описва  
подробно условията и реда за участие на 
наблюдатели, застъпници и представители 
на политически партии, коалиции от партии 
и инициативни комитети в изборите за 
общински съветници и кметове и за президент и 
вицепрезидент на републиката на 23 октомври 
2011 г.

Допълнителна информация за условията и реда 
за участие на наблюдатели в изборите може да 
бъде намерена в доклада „Изборните правила 
в България – въздействие и необходимост от 
промяна”: http://www.iped-bg.org/doc/Izbornite_
pravila_v_BG-neobhodima_promiana_IPED-2012.pdf 

4 – Организацията и нейните членове трябва да уважават органите, отговорни за 
провеждането на изборите, на всички нива. Недопустима е всяка неправомерна намеса от 
страна на гражданските организации в дейността на изборната администрация. Независимите 
наблюдатели трябва във възможно най-висока степен да си сътрудничат с държавните 
органи, отговорни за провеждането на изборите, както и да следват законосъобразните 
инструкции, които им се предоставят от тези органи, спрямо изборния процес.
5 – Организацията и нейните наблюдатели трябва да защитават правото на избирателите 
да подават свободно своя глас, без каквато и да е дискриминация, външна намеса или 
сплашване, което би нарушило свободата на техния избор. Независимите наблюдатели 
защитават тайната на вота, както и правото на всички избиратели да получават необходимата 
им информация на разбираем за тях език, с която да направят информиран политически 
избор.
6 – Независимите наблюдатели трябва да защитават безпристрастно правото на 
кандидатите в изборите да бъдат избирани. Недопустимо е да бъде налагана каквато и да 
е дискриминация или други неправомерни ограничения, чрез които да се възпрепятства 
легитимното право на кандидатите да провеждат своите кампании, да търсят обществена 
подкрепа, да организират мирни митинги, да следят развитието на изборния процес и да 
участват в самите избори.
7 – Гражданските организации могат и би трябвало да си сътрудничат с всички независими 
наблюдатели, които са приели установените международни принципи на надпартийно 
наблюдение и мониторинг над изборния процес.
8 – Гражданските организации трябва да осигурят необходимото обучение на всички свои 
наблюдатели съгласно с общоприетите принципи на независимо наблюдение на изборите 
и Кодекса за поведение. В случаите, когато възникват съмнения за нарушаване на Кодекса 
за поведение от страна на независимите наблюдатели, гражданската организация, която 
извършва наблюдението, трябва да извърши проверка. Ако бъде установено сериозно 
нарушение на приетите правила, е редно акредитацията на съответния наблюдател да бъде 
отнета, за да не се постави под въпрос легитимността на цялото наблюдение. 

Източник:
CODE OF CONDUCT FOR NON-PARTISAN

CITIZEN ELECTION OBSERVERS AND MONITORS 

Initiated by the 
Global Network of Domestic Election Monitors (GNDEM)

http://www.iped-bg.org/doc/Izbornite_pravila_v_BG-neobhodima_promiana_IPED-2012.pdf
http://www.iped-bg.org/doc/Izbornite_pravila_v_BG-neobhodima_promiana_IPED-2012.pdf
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Изборният кодекс предвижда ЦИК да определя с решение условията и реда за участие 
на наблюдатели в изборите. 
Наблюдатели по смисъла на § 1, т. 18 от ДР на Изборния кодекс са:

поканени чрез Министерството на външните работи представители • 
на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на ОССЕ, 
на чуждестранни партии и движения, както и лица, посочени 
от партии и коалиции от партии, участващи в изборите;
упълномощени членове на български неправителствени организации.• 

За президентските и местните избори през  2011 г. бяха регистрирани в ЦИК 5227 
местни наблюдатели от 12 неправителствени организации. 6 организации бяха 
регистрирани като чуждестранни наблюдатели. 

Уредбата в Изборния кодекс препречва възможността за независимо наблюдение 
на всички етапи от изборния процес. На практика наблюдателите имат достъп 
само до изборния ден. Не могат да се наблюдават заседанията на ЦИК, ОИК, СИК 
в предизборния период. Така извън наблюдението остават много важни етапи от 
процеса: организацията на изборите; разглеждането на жалби и сигнали срещу решения 
и действия на изборната администрация и действията на изборната администрация 
след приключването на изборния ден. 

Като резултат от прилагането на Изборния кодекс заседанията на ЦИК и ОИК не бяха 
публични. Заседания на ОИК и СИК по време на предизборния период бяха достъпни 
само за застъпниците на кандидатите. 

От доклада на ОССЕ/СДИЧП става ясно, че за техните наблюдателите е допуснато 
изключение от ЦИК - получили са специално разрешение да присъстват на заседания 
на ЦИК и ОИК, както и да получават всякаква информация и документи, които те 
изискват. 

Нормативната уредба и практиката в България се разминава с международните 
стандарти: 

Параграф 8 от Копенхагенския документ на ОССЕ посочва, че „страните членки • 
считат, че присъствието на наблюдатели, както местни, така и чуждестранни, 
може да подсили изборния процес в страните, където се провеждат избори(...).”

Кодексът на добрите изборни практики на Венецианската комисия • 
посочва, че „заседанията на централната избирателна комисия 
трябва да бъдат отворени за всеки”, CDL-AD (2002) 23 rev., стр. 28. 
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Изчерпателните указания, разработени от ОССЕ, 
показват необходимата рамка за анализ на 
изборното законодателство. 

Когато проучва правната рамка, изследователят 
може да пожелае да се консултира с финалните 
доклади от мисиите за наблюдение на изборите 
на ОССЕ. Тези доклади могат да бъдат намерени на 
следния адрес: http://www.osce.org/odihr.

Правната рамка трябва да бъде структурирана 
така, че да бъде леснодостъпна за обществото, 
прозрачна, да адресира всички компоненти 
на изборната система, които са необходими за 
гарантирането на демократични избори, и да е 
приета достатъчно рано преди изборите.

Анализът трябва да отговори на следните 
въпроси: 

Обективна, ясна, прозрачна и достъпна ли • 
е за обществото нормативната уредба?
Конституционно гарантирана ли е • 
защитата на човешките права?
Всички закони ли са прегледани, включително • 
и конституцията; общото и специфичното 
изборно законодателство; законите за 
гражданството, политическите партии, 
медиите и публичната информация; 
разпоредбите в наказателноправните 
актове, отнасящи се до нарушения на 
изборите; инструкциите на Централната 
избирателна комисия?

Избраната избирателна система трябва да 
гарантира минимални стандарти за провеждане 
на демократични избори по отношение на 
институциите, които се избират, честотата на 
провеждане на изборите и организацията им: 

Осигурява ли избирателната • 
система минимални стандарти 
за демократични избори?
В разумни интервали от време ли се • 
провеждат демократичните избори?
Ясно ли е обявена избирателната формула, • 
по която гласовете се превръщат в мандати, 
както и процедурите за разпределение на 
мандатите между самите кандидати?
Справедливо и недискриминационно • 

ли се третират от избирателната 
система малцинствените групи?

Правната рамка трябва да гарантира, че всички 
граждани, навършили пълнолетие, имат всеобщо 
и равно избирателно право: 

Гарантирано ли е всеобщо и равно • 
избирателно право на всички 
пълнолетни граждани?
Гарантира ли правната рамка, че • 
избирателните права се упражняват 
по недискриминационен начин, на 
основата на равенството пред закона? 
Съществуват ли каквито и да е било • 
ограничения пред упражняването на 
избирателното право и ако такива са 
налице, достатъчно ясно ли са оправдани 
тези изключителни обстоятелства?

Правната рамка трябва да изисква от отговорните 
за провеждане на изборите власти да работят 
по начин, който гарантира независимо и 
безпристрастно администриране на изборите: 

Гарантира ли правната рамка създаването • 
на избирателните комисии по 
независим и безпристрастен начин?
Изисква ли правната рамка от • 
избирателните комисии да работят 
независимо и безпристрастно?
Изисква ли правната рамка прозрачност при • 
създаването и работата на избирателните 
комисии и дава ли възможност на 
наблюдатели да мониторират тяхната работа?
Ясно ли дефинира правната рамка • 
правомощията и отговорностите на всяка 
избирателна комисия и взаимоотношенията 
й с другите държавни органи и 
органите на изпълнителната власт?
Предоставя ли правната рамка адекватна • 
възможност за търсене на отмяна на 
решение на избирателната комисия?
Защитава ли правната рамка • 
членовете на избирателните комисии 
от произволно отстраняване? 

Правната рамка трябва да изисква избирателните 

раМКа За анаЛиЗ на ЗаКОнОдаТеЛСТВОТО

http://izborenkodeks.com/ressource/view-96
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списъци да бъдат прозрачни и да не допуска 
незаконни или измамни регистрации и 
отстраняване на лица от списъците. 

Обявяват ли се избирателните и • 
„забранителни” списъци?
Ясно и обективно ли е изведена процедурата • 
за обжалване на решение, отнасящо се 
до допуснати грешки в избирателния 
списък и „забранителния списък”?
Ясно ли са обявени сроковете за обжалване • 
на решение, отнасящо се до допуснати 
неточности в избирателния списък?
Защитени ли са избирателите • 
от неправомерно разкриване на 
личните данни и информация? 

Правната рамка трябва да гарантира, че 
политическите партии и кандидатите имат 
възможност да се състезават в избори, в които са 
равнопоставени пред закона: 

Равнопоставени ли са пред закона всички • 
политически партии и кандидати?
Гарантира ли правната рамка • 
еднакви правила на играта за всички 
политически партии и кандидати?
Изискванията за кандидатите, за които ще • 
се гласува, основават ли се на подходящи, 
разумни и обективни критерии, ясно 
посочени в законодателството?
Разумно и ясно ли са посочени в • 
законодателството процедурите за 
регистрация на кандидатите?
Гарантира ли правната рамка съдебно • 
обжалване на решения, свързани с 
регистрацията на кандидатите? 
Регламентира ли законодателството на • 
политическите партии и кандидатите 
провеждането на активна и свободна 
кампания, без правителствена намеса? 
Защитава ли правната рамка • 
мандата на избрания кандидат от 
преждевременното му прекратяване 
поради промяна на политическата 
партийна принадлежност на кандидата?

Правната рамка трябва да гарантира, че всички 
политически партии и кандидати имат достъп 
до обществените медии, които от своя страна ги 
третират равнопоставено и недискриминационно. 
Не трябва да бъдат поставяни никакви неразумни 

ограничения върху правото на политическите 
партии и кандидатите да изразяват свободно 
възгледите и мненията си по време на 
предизборната кампания. 

Гарантира ли правната рамка на всички • 
политически партии и кандидати 
достъп до обществените медии и 
тяхната равнопоставеност?
Гарантира ли правната рамка на гражданите, • 
кандидатите и техните застъпници свободата 
да изразяват възгледите и мненията си 
по време на предизборната кампания?

Правната рамка трябва да гарантира, че 
политическите партии и кандидатите са 
равнопоставени пред закона по отношение на 
финансирането и разходването на средствата по 
време на кампанията.

Гарантира ли правната рамка на всички • 
политически партии и кандидати 
равнопоставеност пред закона по отношение 
на финансирането и разходването на 
средствата по време на кампанията?
Предвижда ли правната рамка публично • 
финансиране или употреба на държавен 
ресурс за кампанията и ако е така, 
равнопоставено ли се третират от закона 
партиите и кандидатите по отношение 
на получаването на такива средства? 
Разумни, ясни и обективно приложими • 
ли са ограниченията за частното 
финансиране на кампаниите?
Изисква ли правната рамка периодично • 
отчитане на даренията и разходите 
по време на кампанията?
Предоставя ли правната рамка публичен • 
достъп до отчетите/докладите за даренията 
и разходите по време на кампанията?

Правната рамка трябва да гарантира прозрачността 
на изборния процес. 

Допуска ли правната рамка местни и • 
национални наблюдатели да мониторират 
всички аспекти/етапи от изборния процес?
Допуска ли правната рамка представители • 
на медиите, политическите партии и 
кандидатите да мониторират всички 
аспекти от изборния процес?
Предоставя ли правната рамка ясни и • 
обективни критерии за изискванията 
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за регистрация като наблюдател?
Ясно ли описва правната рамка • 
кой е отговорен за акредитацията 
на наблюдателите и кога? 
Ясно ли постановява правната • 
рамка правата на наблюдателите и 
обстоятелствата, при които статутът 
на наблюдател може да бъде отнет? 
Достигнат ли е баланс в правната рамка • 
между правата на наблюдателите и 
коректното администриране на изборите? 
Съществуват ли правно усложнени • 
изисквания за наблюдателите, които 
представляват пречка пред законното 
наблюдение на изборите? 

Правната рамка трябва да гарантира тайната 
на вота, както и че всички гласове са преброени 
и отчетени по еднакъв начин, справедливо и 
прозрачно. 

Гарантира ли правната рамка тайната на вота? • 
Изисква ли се от правната рамка адекватно • 
идентифициране на гласоподавателите, 
преди те да получат бюлетината? 
Съдържа ли правната рамка достатъчно • 
гаранции за предотвратяване на 
измамно и многократно гласуване? 
Съдържа ли правната рамка достатъчно • 
гаранции за сигурността на бюлетините 
и всички изборни материали преди, по 
време на и след самото гласуване? 
Предвижда ли правната рамка осигуряването • 
на алтернативни методи на гласуване за 
конкретни лица или специални категории 
лица. Гарантират ли тези алтернативни 
начини за гласуване тайната на вота? 

Правната рамка трябва да гарантира, че всички 
гласове са преброени и резултатите са изчислени 
точно, справедливо и прозрачно. 

Предоставя ли правната рамка на • 
наблюдателите разумни средства за 
наблюдение на преброяването на гласовете 
и изчисляването на резултатите?
Гарантира ли правната рамка независима • 
проверка на целия механичен и 
компютърен хардуер, софтуер и другите 
елементи на процеса на преброяване 
и изчисляване, когато се използват 
методи, различни от ръчното броене?

Изисква ли законодателството всички • 
преброителни протоколи да са достъпни 
във формат, който позволява на 
наблюдателите да проследят резултатите 
във всяка от избирателните секции на 
всеки един етап до крайните резултати? 
Изисква ли законодателството крайните • 
резултати да съдържат детайлна информация 
за резултатите от алтернативното 
гласуване - като например подвижна 
избирателна урна и гласуването по 
поща(в България не се прилага)?
Изисква ли законодателството своевременно • 
публично известяване и публикации 
в печатните медии на детайлните 
резултати от ниво избирателна секция 
до Централната избирателна комисия? 
Ясно ли са уточнени от закона процедурите • 
за окончателно верифициране на 
изборните резултати, обявяването 
им на кандидатите и встъпването в 
длъжност на избраните кандидати? 
Ясно установени ли са всички изисквания и • 
процедури за провеждане на нови избори? 

Правната рамка трябва да осигури ефективни 
механизми и средства за упражняване на 
избирателните права. 

Посочва ли ясно правната рамка кой • 
може да подава жалби за нарушения 
на Изборния кодекс и процедурата 
за подаване на такива жалби?
Гарантира ли правната рамка правото на • 
обжалване на решения на избирателна 
комисия пред компетентен да разгледа 
и отсъди по тази жалба съд? 
Гарантира ли правната рамка разумни • 
срокове за подаване, разглеждане 
и решаване на жалби? 

Правната рамка по отношение на предизборните 
спорове трябва ясно да идентифицира: 

всички действия (например злоупотреба • 
с регистрация на лице) и бездействия 
(например нерегистриране на лице), 
които позволяват подаването на жалба;
лицето/лицата или институцията/• 
институциите, чиито решения 
се обжалват, трябва да получат 
предизвестие за нейното подаване;
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компетентния орган да отсъди по жалбата;• 
начина, по който жалбата трябва да • 
бъде подадена пред компетентния 
орган (например писмено);
времевите лимити за подаване на • 
жалба и произнасянето по нея;
начина и компетентния съд за обжалване • 
на решения на изборната администрация;

наказанията за нарушения на закона.• 

Един анализ от подобен характер ще даде 
възможност за оценка на ролята, справедливостта 
и ефективността на органите, натоварени с 
разрешаването на предизборните спорове. 

По време на изборите могат да възникнат 
спорове, в които са въвлечени кандидати, партии, 
граждани, изборната администрация, медиите 
и държавните институции. Доказателство за 
нарастващото доверие във върховенството на 
закона и ефективността на съдебния процес е 
нивото на уповаване на законовите механизми за 
разрешаване на възникналите спорове. И обратно, 
липсата или забавянето на подобно разрешаване на 
споровете разкрива невъзможността на системата 
да осигури адекватно отстраняване на причините 
за легитимните жалби. 

За да се извърши мониторинг на съдебните спорове 
по време на избори, трябва да бъдат събрани 
писмени копия на жалби. Обикновено копие може 
да бъде получено от жалбоподателя, лицето или 
институцията, чиито решения се обжалват, съда 
или избирателната комисия, където е подадена 
жалбата. 

Информацията за жалбата трябва да включва:
името на жалбоподателя;• 
лицето или институцията,срещу • 
които е насочена жалбата;
името на органа, който ще се • 
произнесе по жалбата;
датата, на която е внесена жалбата • 
пред компетентния орган, който 
ще се произнесе по нея;
мястото, на което е възникнал спорът; • 
избирателния район, в който • 
е възникнал спорът;
резюме на отправените обвинения; • 
коментари от наблюдателите • 
на място или от екипа от местни 

наблюдатели относно жалбата;
датата, на която е започнало • 
разглеждането на жалбата;
датата, на която компетентният • 
орган ще заседава по жалбата.

Наблюдателите трябва да се опитат да присъстват 
в съда или избирателната комисия, когато е 
насрочено разглеждането на жалбата, особено 
по съществени случаи. Всеки наблюдател, който 
присъства в съда или избирателната комисия (в 
България това не е възможно – избирателните 
комисии са достъпни само в деня на изборите, и 
то само СИК-овете), за да мониторира разглеждане 
на жалба, трябва да спазва стриктен неутралитет, 
водейки се от следните основни насоки: 

да пристигне навреме и да не прекъсва • 
производството по никакъв начин;
да е внимателен при докладването или • 
коментарите по текущите случаи, тъй като 
те са все още в процес на разглеждане;
да се въздържа от предоставяне на • 
показания по време на делото. 

Наблюдателите трябва да вписват следната 
информация, когато мониторират заседание на 
съда или избирателна комисия за разглеждане на 
жалба:

Дали в жалбата са налице достатъчно • 
доказателства, които да бъдат 
представени на съда или избирателната 
комисия, било то посредством писмени 
документи или чрез устни показания? 
Способни ли са другите заинтересовани • 
страни да предоставят доказателства?
Дали заседанието е публично? Отворено • 

МОниТОринГ ВърХУ раЗреШаВанеТО на СПОрОВе
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ли е за всички заинтересовани страни, 
включително медии и членове на широката 
общественост? Има ли части от заседанието, 
които се провеждат при закрити врати 
и наблюдението им е невъзможно? 
Третира ли компетентният орган всички • 
еднакво, включително жалбоподателя, 
свидетелите и заинтересованите страни? 
Безпристрастен ли е като цяло • 
компетентният орган? 
Крайното решение на компетентния • 
орган в съответствие ли е с предишни 
решения по други сходни случаи?
Други наблюдения, особено коментарите • 
на произнасящия се орган, в подкрепа 
на заключенията, достигнати от 
наблюдателя относно производството.

В допълнение на горепосочената информация, 
когато производството е съдебно, наблюдателите 
трябва да водят записки за: 

това дали жалбоподателят и заинтересованите • 
страни са представлявани от адвокати;
правните въпроси, които са • 
повдигнати в жалбата;
специфичните разпоредби в • 
закона, около които е спорът между 
жалбоподателя и заинтересованите 
страни, както и техните позиции;

степента, до която съдът следва правните • 
норми по време на заседанията си; 
времето, което е било необходимо • 
на съда да вземе решение;
информацията, която съдът дава • 
на страните относно правото на 
обжалване пред по-горна инстанция. 

Правните експерти в екипа от местни наблюдатели 
и аналитичното звено трябва да систематизират 
случаите и да мониторират прогреса по тях от 
гледна точка на правната рамка. В допълнение на 
събраната от регионалните монитори информация 
относно наблюдението по разрешаване на спорове 
систематизираните данни трябва също така да 
съдържат: 

правното основание на жалбата: позовава • 
ли се подадената жалба на съответните 
членове от законодателството;
статус: дали делото е обжалвано от • 
някоя от страните и от коя или дали е 
било прехвърлено на друга държавна 
институция за по-нататъшно разглеждане; 
крайното решение на съда или избирателната • 
комисия, позовавайки се на правното 
основание, използвано в решението; 
прилагане: дали решението е • 
приложено и кога и как е приложено; 
до каква степен е приложено;

Правните експерти в екипа от местни наблюдатели 
и в аналитичното звено трябва да категоризират 
всяка жалба. Приетите категории трябва да 
съответстват с категориите нарушения на изборите, 
посочени в съответното законодателство. 

По-долу е посочен примерен списък от категории: 
 Образуване на избирателни комисии.1. 
Регистрация на партии/кандидати.2. 
Незаконно агитация (от 3. 

страна на партиите).
Незаконна агитация (от страна 4. 

на държавните институции).
 Медийно отразяване на изборите.5. 
 Натиск/тормоз над медии/журналисти.6. 

 Пречки пред кампаниите 7. 
(от страна на партиите).

 Пречки пред кампаниите (от 8. 
страна на институциите).

 Нарушения на избирателните 9. 
права в изборния ден.

 Нарушения на сигурността 10. 
на бюлетините.

Нарушения по време на преброяването.11. 
Нарушения по време на 12. 

изчисляването на резултатите.
Точност при обявяването 13. 

на крайните резултати. 

Създаването на база данни, съдържаща тази 

анаЛиЗ на иЗБОрниТе СПОрОВе
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информация, ще даде възможност да се определи 
броят на споровете в различните категории, както 
и начинът, по коъто те са били разрешени. 

Тази информация е особено полезна за оценяване 
на това доколко системата предоставя на 

заинтересованите лица необходимата правна 
защита. Тя може също така да разкрие проблемите 
в процеса на вземане на решения от страна на 
изборната администрация. 

За да се оценят качеството и точността на 
избирателните списъци, наблюдателите трябва да 
вземат предвид няколко ключови въпроса: 

дали критериите за допустимост на • 
избирателите отговарят на националните 
конституционни изисквания и 
международни стандарти;
дали процесът на идентифициране • 
на имащите право на глас осигурява 
достатъчно възможности за всички 
хора с избирателни права да гласуват, 
без да бъдат дискриминирани;
дали процедурата по определяне на • 
тези, които имат право да гласуват, е 
разумна и извършена правилно;
дали избирателните списъци съдържат • 
само имената на хората, които имат 
правото да гласуват, и дали тази 
информация е актуална и точна;
дали обществото, политическите партии и • 
гражданските организации имат достатъчно 
възможности за контрол над избирателните 
списъци за грешки или пропуски;
дали са налице достатъчно възможности • 
за обществото, политическите партии и
граждански организации да отправят • 
искове и възражения за имена, които 
да бъдат добавени, изтрити или 
коригирани в избирателните списъци;
дали жалбите и възраженията се обработват • 
правилно и предприемат ли се подходящи 
промени в избирателните списъци;
дали политическите партии и гражданските • 
организации са снабдени с копия на
предварителните, ревизираните и • 
окончателните списъци на гласоподавателите;
дали избирателният списък в избирателната • 
секция е идентичен с окончателния 

списък на гласоподавателите и дали 
длъжностните лица го използват правилно, 
за да позволят на хората да гласуват.

Ако екипът от местни наблюдатели има сериозни 
опасения относно точността на избирателните 
списъци, тогава той може да реши да се извърши 
подробно разследване в опит да се определят 
количествено заподозрените неточности. Тъй 
като такова разследване отнема време и изисква 
значителен опит, наблюдателите трябва да бъдат 
абсолютно сигурни, че това е въпрос, на който 
трябва да се обърне специално внимание, преди 
да се заемат с тази задача. При извършването на 
тази оценка трябва да се признае, че нито една от 
страните не разполага с избирателните списъци, 
които са 100% точни.

Сравнителен анализ на избирателните 
списъци и данните за населението

Първата проверка на точността на избирателните 
списъци може да се направи чрез сравняване на 
общия брой на избирателите със съответния брой 
на гражданите на възраст, на която имат право да 
гласуват. Данните за населението трябва да бъдат 
на разположение от Националния статистически 
институт, който трябва да актуализира 
информацията за броя на населението след всяко 
преброяване. Сравняването на броя на хората 
над 18 г. с броя на избирателите ще предостави 
сериозна индикация за възможни проблеми с броя 
на лицата в избирателните списъци. Ако изглежда, 
че броят на избирателите е далеч по-голям или 
далеч по-малък, то всякакви допълнителни 
проверки ще бъдат оправдани. 
Наблюдателите трябва да проверят за 
регионалните различия и за всякакви евентуални 
недостатъци, за да могат да преценят дали 
проблемите в списъците не засягат само 

МОниТОринГ на КаЧеСТВОТО и ТОЧнОСТТа 
на иЗБираТеЛниТе СПиСъЦи
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специфични общности. 
Анализ на проблеми с избирателните списъци от доклада „Изборните правила в България – въздействие 
и необходимост от промяна”: 

Според законодателството избирателните списъци се извличат от Регистъра на 
населението, поддържан от ГД „ГРАО” към МРРБ и общините. Според последното 
преброяване, извършено през февруари 2011 г., населението на България е 7 364 570 души. 
Броят на избирателите, регистрирани за изборите за президент, е 6 873 589 души и 
6 910 491 души, съответно за първия и втория тур на изборите. За местните избори 
броят на избирателите е 6 514 917. 

В доклада си за наблюдението на изборите ОССЕ/СДИЧП посочва, че: „Съотношението 
между броя на жителите и този на имащите право на глас поражда безпокойство (17% 
от населението са под 18 години). Това необичайно високо съотношение може отчасти 
да бъде обяснено с факта, че ако не се регистрират с адрес в чужбина, гражданите 
продължават да бъдат регистрирани на постоянния си адрес в България, дори да живеят 
от много години извън страната. Не бяха изпълнени разпоредбите на ИК, които гласят, 
че граждани, които са напуснали България повече от два месеца преди деня на изборите, 
трябва да бъдат премахнати от избирателните списъци за изборите за президент.” 
МВР е информирало мисията на ОССЕ/СДИЧП, че няма да изпрати такава информация 
на ГД ”ГРАО”, тъй като няма данни за гражданите, пътуващи в други страни-членки на 
ЕС, а тази за гражданите, пътуващи в други страни, е непълна. 

Забранителни списъци
Въвеждането на изискването за уседналост, „измервана” според наличието на настоящ 
и постоянен адрес на територията на страната, за период не по-кратък от 4 месеца 
преди датата на провеждане на изборите за местна власт доведе до появата на т. 
нар. ”забранителни списъци”. В тях са включени 444 749 избиратели. В списъците са 
попаднали хора, които твърдят, че никога не са регистрирали настоящ адрес в чужбина 
или че са се завърнали в България преди много време. В доклада на ОССЕ/СДИЧП се 
посочва, че мисията се е запознала със случаите на четирима кандидати за кметове 
или общински съветници, които са били дерегистрирани от участие в изборите поради 
тази причина. 

В изборния ден до ЦИК са подадени 92 жалби за недопускане на избиратели до гласуване 
поради включване в „забранителния списък”. 

Институтът за развитие на публичната среда и омбудсманът на републиката 
предложиха на ЦИК да приеме решение и процедура, с които да се възстанови преди 
втория тур правото на глас на избирателите, неправомерно вписани в „забранителните 
избирателни списъци”. На 28 октомври ЦИК разисква предложенията, но не успя 
да събере нужните две трети мнозинство, за да приеме решение. „По този начин 
на гласоподавателите бяха отнети техните избирателни права” – заключават 
наблюдателите от ОССЕ/СДИЧП. 

Поради неефективната и много закъсняла разяснителна кампания гражданите не 
успяха да разберат, че за първи път избирателните списъци бяха публикувани на 
интернет страниците на общините. На практика гражданите не бяха информирани 
какви са сроковете и процедурите за коригиране на непълноти и грешки в списъците. 

http://izborenkodeks.com/ressource/view-96
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Това може да бъде направено чрез:
включване на проблематиката в • 
дейностите по медийния мониторинг;
проверка на съдържанието, количеството • 
и разпространението на създадените и 
разпространени от институциите, отговорни 
за информационната кампания, материали 
като брошури, плакати, клипове и др. 

Предоставяната информация трябва да бъде 
точна и така конструирана, че да се търси най-
високо ниво на гражданско участие - например 
добре информирани ли са гражданите как и в 
какви срокове да проверят включени ли са в 
избирателните списъци и т.н. 

Екипът от местни наблюдатели може да пожелае 
да се насочи към специфична група от избиратели - 
като например младите избиратели или такива, за 
които сметнат, че е по-малко вероятно да бъдат 
обхванати от информационната кампания. 

Ако екипът се наеме с подобна дейност, трябва 
да е наясно, че може да си навлече обвинения в 
пристрастност от страна на политическите партии, 
и затова трябва да гарантира, че цялата информация, 
която представя, е изцяло неутрална. 

Пример с проблеми с информационната кампания 
за избирателите през 2011 г. - „Изборните правила 
в България – въздействие и необходимост от 
промяна”:

МОниТОринГ на ОБЩеСТВенаТа 
инФОрМаЦиОнна КаМПаниЯ 

Разяснителна кампания за избирателите
За разяснителна кампания от ЦИК относно правата и задълженията на гражданите и 
начина на гласуване са отделени 200 000 лв. 

Разяснителната кампания бе от три видеоклипа, излъчени само от обществените медии, 
и стартира след изтичането на крайния срок, в който избирателите можеха да подават 
заявления за това, че желаят да гласуват с подвижна избирателна урна. 

Клип №1 - за сроковете и необходимите документи за вписване, дописване, заличаване, 
поправка и обявяване на избирателните списъци, за гласуване по настоящ адрес, за 
гласуване с удостоверение на друго място и за гласуване с удостоверение в определено 
място, и клип №2 - за гласуване на граждани с увреждане на опорно-двигателния апарат 
и на зрението, бяха одобрени от ЦИК на 29.09.2011 г. 

Клип №3 - за начина на гласуване в изборния ден, е одобрен от ЦИК на 01.10.2011 г. 

Срокът, в който се подават заявления за това, че избирателят желае да гласува с 
подвижна избирателна урна, беше до 22.09.2011 г. и изтече, преди да е стартирала 
информационната кампания на ЦИК. 

По-малко от две седмици преди изборите за президент и местна власт ЦИК свали клипа, 
чиято цел бе разяснение за начина на гласуване. Клипът бе изтеглен поради необходимост 
от промяна в него заради изменения, въведени от ЦИК, в изискванията във връзка с 
отпечатване на бюлетините. 

На отправените до ЦИК въпроси, свързани с проведената информационна кампания, 
комисията даде следните отговори:

http://izborenkodeks.com/ressource/view-96
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Какви са параметрите на информационната кампания, която • 
проведе ЦИК - брой и видове информационни канали, видове 
информационни материали, начин на разпространение? 

Информационната кампания стартира веднага след конституирането на ЦИК. Започнаха 
редовни брифинги на говорителите на ЦИК. Всички решения на ЦИК се публикуват на сайта 
на ЦИК и в бюлетина на БТА. Когато комисията прецени, че някои въпроси са от особено 
значение, в сайта на ЦИК се публикуват изрични съобщения. 

На коя дата стартира информационната кампания? • 
(Има се предвид излъчването на клиповете.)

Няма конкретен отговор.

Колко струва изработването на клиповете и разпространението им?• 
Конкретната сума за изработване на клиповете ще бъде предоставена след получаване на 
съгласие по страните по договора. Клиповете са разпространявани безплатно от БНТ и 
БНР и Нова българска телевизия. 

Колко пъти и къде бяха излъчени клиповете от информационната • 
кампания на ЦИК, насочена към избирателите?

Излъчванията на клиповете се извършваше по няколко пъти дневно съобразно програмната 
схема на отделната медия. С оглед различните теми съобразно разглежданите в тях 
срокове всеки един от клиповете бе с различна интензивност на излъчване. 

Изводът, който може да се направи, е, че разяснителната кампания беше крайно закъсняла 
и неефективна. Прилагането на новото изборно законодателство изискваше целенасочени 
усилия за разяснявано правата и задълженията на гражданите в изборния процес - усилия, 
каквито не бяха направени от ЦИК. 
…
Липсваха други информационни материали, различни от изработените клипове – брошури, 
дипляни, плакати и базирани в интернет образователни ресурси. На сайта на ЦИК няма 
информация, насочена пряко към избирателите – там се публикуват само решенията 
на комисията, изборните книжа и съобщения. Няма информационни и образователни 
материали, разработени за конкретните нужди на избирателите, на достъпен език и с 
подходяща визуализация, обясняващи какво и как следва да направи избирателят, къде, 
кога и до коя институция следва да подаде своите искания, заявления и т. н. 
 
Изборният кодекс не предвижда никакви изисквания към информационната кампания, 
нейното организиране и провеждане. Липсват срокове за начало и край на информационната 
кампания. В хронограмата, приета от ЦИК, разяснителната кампания не е включена като 
дейност. 

В Изборния кодекс отсъства разбирането, че едно от ключовите задължения на ЦИК 
е организирането на образователна и информационна кампания за избирателите. 
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КЛЮЧОВи ПрОБЛеМи:
Основните въпроси, които екипът от местни 
наблюдатели трябва да засегне, са:

Еднакво и равнопоставено ли • 
третират избирателните комисии 
всички участници в изборите?
Има ли решения на избирателните • 
комисии, които повдигат съмнения 
за липса на безпристрастност? 
Могат ли избирателните комисии да • 
работят без непозволена или незаконна 
намеса от страна на държавните 
институции и политическите партии?
Достатъчна ли е подготовката • 
на избирателните комисии, за да 

гарантира честността на процеса? 
Прозрачно ли действат избирателните • 
комисии при вземането на решения? 
Спазват ли избирателните комисии • 
разпоредбите на закона? 
Има ли възможност за справедливо • 
и разумно обжалване на решенията 
на избирателните комисии?
Спазват ли избирателните комисии • 
сроковете, предвидени в закона?
Има ли избирателни комисии, над които е бил • 
упражнен натиск или са били заплашвани? 
Ползват ли се избирателните комисии от • 
доверието на всички заинтересовани страни? 
Ако не, обосновани ли са критиките? 

иЗБираТеЛни КОМиСии 

Екипът от местни наблюдатели трябва да оцени 
дали кандидатите са изпълнили всички критерии 
за регистрация и дали всички правила са спазени 
справедливо и безпристрастно. 

Наблюдателите трябва да обърнат особено 
внимание на партиите и кандидатите, на които е 
отказана регистрация, и на тези, срещу които има 
обвинения, че са регистрирани в нарушение на 
закона. 

Всички възникнали спорове трябва внимателно 
да се систематизират и монитирират, докато 
биват разрешавани от институциите, отговорни за 
изборите, или от съдилищата.

Насоките за оценяване на процедурите за 
регистрация на кандидатите и партиите 
включват: 

наблюдателите да опитат да • 
присъстват по време на проверката 
на подписките за номиниране на 
политическа партия или кандидат;
наблюдателите да опитат да проверят няколко • 
подписки за издигане на кандидати, които 

вече са били проверени, за да се установи 
дали са били подложени на необходимото 
ниво на контрол от избирателните органи;
да установят дали има издадени • 
формални насоки или инструкции за 
проверка на подписите от ЦИК;
да се установи причината, ако има отказ • 
за регистрация, да се провери дали тя е 
законосъобразна и да се сравни отхвърлената 
подписка с други такива на кандидати/
партии, които вече са били приети;
да се установи дали избирателна • 
комисия е гласувала за отхвърляне или 
приемане на регистрация на кандидат 
или партия. Трябва да се поискат копия от 
протоколите на всички заседания, на които 
членовете на комисията са гласували; 
да се установи как и кога са уведомени • 
кандидатите за отхвърлена 
или приета регистрация;
ако има отхвърлени подписки, да се установи • 
дали партията или кандидатът са обжалвали 
решението и ако са, къде са го обжалвали и 
какъв е крайният резултат от обжалването. 

МОниТОринГ на реГиСТраЦиЯТа на 
ПОЛиТиЧеСКиТе ПарТии и КандидаТиТе
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Екипът от местни наблюдатели може да реши да 
мониторира колко жени и членове на малцинства 
са номинирани от партиите и са регистрирани от 
властите, отговорни за изборите. 

Държавите членки в региона на ОССЕ са 
поели ангажименти за зачитането на редица 
международни стандарти за спазване на 
човешките права, защитаващи правата на жените 
и на малцинствата да участват в управлението на 
техните държави. 

Чрез мониторирането на този процес местните 
наблюдатели могат да предоставят на обществото 
извадка с броя на жените и представителите на 
малцинствата, които са номинирани за кандидати 
и са преминали успешно регистрацията, както и да 
анализират дискриминация от всякакъв тип в това 
отношение. 

реГиСТраЦиЯ на жени и ПредСТаВиТеЛи 
на МаЛЦинСТВаТа

Всички политически участници трябва да се 
ползват от свободата на сдружаване, както и да 
могат да изразяват свободно послания по време на 
кампанията си, да се срещат със своите избиратели, 
без да бъдат възпирани или заплашвани. 

Гражданите трябва да имат правото свободно да 
изразят своите политически убеждения. 

Прозрачността е също важен елемент за 
гарантиране, че всички участници се придържат 
към правилата на кампанията, а те се прилагат 
еднакво за всички и са открити и всеобхватни. 

Степента, в която кампанийният период е 
справедлив в осигуряването на равни условия за 
всички участници, често е надежден барометър за 
оценката на изборния процес като цяло.

Като минимум трябва да се гарантира, че 
избирателите имат достъп до основната 
информация за всички участници в изборите и до 
същността на техните политически платформи. 

Целта на мониторинга е да се оцени дали се 
допуска равно участие на всички кандидати и да се 
определи дали се зачита свободата на изразяване, 
събиране, сдружаване и движение на гражданите. 

Обикновено тези свободи са заложени в конституцията 
на страната, а по време на предизборния период те са и 
по-конкретно защитени от изборното законодателство. 

Тези свободи са описани и в поетите ангажименти 
към ОССЕ и международните стандарти за човешки 
права и следва да бъдат гарантирани по всяко 
време от закона и в практиката.

По време на предизборния период наблюдателите 
трябва да следят развитието на кампаниите, 
като се срещат редовно с политическите партии, 
кандидатите, съответните длъжностни лица, 
отговорни за провеждането на изборите, и членове 
на правителството, а също така и присъстват на 
предизборните митинги/срещи. 

Те могат и да осъществят контакт с институциите, 
осигуряващи сигурността, местните медии, други 
неправителствени организации, поддръжниците 
на кандидатите/партиите и гражданите. 

С подаването на редовни седмични доклади за 
специфични случаи и такива, описващи подробно 
митингите/срещите, регионалните монитори 
могат да осигурят възможност на координиращото 
наблюдението звено да състави ясна картина на 
кампанията в цялата страна.

Наблюдателите не могат директно да присъстват 
на всички събития, за които пишат в докладите си. 
В тези случаи е от съществено значение те да могат 
да гарантират за твърденията си и да отразяват 
коректно информацията. 

Наблюдателите на изборите могат да гарантират 

МОниТОринГ на ПредиЗБОрнаТа КаМПаниЯ
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за истинността на едно събитие чрез доказателства 
от много и достоверни източници, за да заключат, 
че събитието неоспоримо се е случило по описания 
от тях начин. 

Наблюдателите трябва винаги да изясняват дали 
в своите доклади отразяват събития, на които 

лично са били свидетели, или такива, за които им е 
съобщено от други източници. В последния случай 
те трябва внимателно да оценят дали източниците 
им са достоверни и надеждни. 

Представители на Координационното звено трябва 
да се срещнат с основните политически партии, 
включително парламентарно представените, както 
и тези, които не присъстват в парламента, но имат 
значителна подкрепа, да съберат информация за 
кампанийните им дейности и да изслушат всички 
въпроси, които те имат желание да повдигнат. Ако 
политическа партия има определени твърдения, 
наблюдателят на съответното място трябва да се 
опита да провери достоверността на твърдения, 
търсейки информация и от други източници. 

Ако някоя партия е депозирала жалба до съда или 
до избирателна комисия, наблюдателят трябва да 
поиска копия на всички писмени документи и да 

следва указанията за мониторинг на разрешаването 
на спорове. 

При среща с политическите партии наблюдателите 
трябва да помнят, че партиите и техните 
поддръжници могат да имат собствен дневен 
ред: да търсят подкрепа и разбиране за тяхната 
позиция. 

По време на президентски избори наблюдателите 
трябва да се срещнат с всички водещи кандидати. 
По време на парламентарни и местни избори 
трябва да се опитат да се срещнат с възможно най-
широк кръг от кандидати от целия политически 
спектър.

СреЩи С ПОЛиТиЧеСКи ПарТии и КандидаТи

СреЩи С МедииТе
Регионалните монитори трябва да се срещнат с 
медиите на местно и на регионално ниво, за да 
получат по-пълна картина за това чия собственост 
са медиите, каква е редакционната им линия и 
тяхната аудитория, както и да разучат упражнява ли 
се върху тях натиск и има ли някакви ограничения 
при отразяване на кампанията. 

Срещите с местните медии също така ще 
предоставят възможност за допълнителна 

проверка на съществуващи различни твърдения, 
както и ще послужат за оценка на отношението на 
журналистите и редакторите към участниците в 
изборите, изборната администрация и държавните 
органи, въвлечени в изборния процес. 

Регионалните монитори трябва да избягват 
всякакъв коментар относно изборния процес пред 
медиите, освен ако не са изрично упълномощени 
от Координационното звено да коментират. 
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Наблюдателите трябва да се срещнат с 
държавни служители, за да съберат полезна за 
мониторинговата програма информация. 

Както при всички срещи, наблюдателите трябва 
да решат какви конкретни теми ги интересуват 
преди срещата, за да си направят ясен план за 
разпределението на времето и дневния ред на 
срещата. 

По време на предизборния период е възможно 
наблюдателите да получават жалби за дейността 
на държавните служители. Може например да се 
твърди, че длъжностно лице противозаконно пречи 
на кандидат или партия да провежда кампанията си 
или че допринася активно за определен кандидат 
или партия. 

Трудно е да се установи истинността на подобни 
твърдения, но те са сериозни и трябва да се 
разследват внимателно, тъй като са нарушения 
на международните изборни ангажименти и 
обикновено нарушения на вътрешното право, 
показващи злоупотреба със заеманата длъжност.

Официални обвинения срещу държавните 
служители могат да се подават до прокуратурата, 

полицията, съда или избирателната комисия. 
В подобна ситуация наблюдателите трябва да 
следват развитието на спора и да докладват по 
него. 

В други ситуации свидетели може да не желаят 
публичност или пострадалите от действията или 
бездействията на длъжностното лице може да не 
вярват, че ще получат правосъдие и компенсация. 

Въпреки че наблюдателите трябва да насърчават 
пострадалите да се възползват от всички правни 
средства, те не могат да ги принуждават насила. 
В подобна ситуация предизвикателство пред 
наблюдателите е да знаят как най-добре да се 
опитат сами да проверят обвиненията и кога да 
дадат възможност на обвинения да изясни своята 
гледна точка. 

Всяко решение за противопоставяне с обвинения 
трябва да бъде взето след консултации с 
Координационния център. 

По време на всяка среща с обвиняемия 
наблюдателите трябва да гарантират, че защитават 
източниците си на информация и самите себе си. 

СреЩи С ПредСТаВиТеЛи на инСТиТУЦииТе

Трябва да се разработи стандартен формат, лесен 
за употреба и включващ следната информация: 

име на партията/кандидата, провеждащи • 
митинг/среща/събитие;
време (начало и край), дата и • 
място на събитието;
имената на говорителите и техните • 
позиции – например: лидер на партия, 
кандидат в листата и т. н.;
приблизителен брой на хората, • 
присъстващи на събитието;
дали срещата/събитието е било • 
прекъсната/о и ако е така, от кого;

дали присъстващите са там по принуда;• 
дали говорителите използват език, • 
подбуждащ насилие, или приемат 
използването на насилие срещу други 
партии/кандидати/поддръжници. 

Ако наблюдателите смятат, че използваната по 
време на събитието реторика е провокативна или 
подбужда насилие, те трябва да запишат точните 
думи, употребени от говорителя. Ако говорителите 
подбуждат към насилие, следва наблюдателят 
веднага да докладва за своите съображения в 
Координационното звено.

МОниТОринГ на СъБиТиЯ ОТ КаМПаниЯТа
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По време на кампанията и гласуването органите 
на реда трябва да предотвратяват натиск над 
избирателите и кандидатите от техни конкуренти 
и да действат безпристрастно. 

Сплашването може да има коварен ефект както 
за кандидатите, така и за избирателите, особено 
когато се извършва от силите на реда. 

Докато степента на натиск трудно може да бъде 
определена количествено, разпространените 

тенденции за натиск, особено от страна на силите на 
реда, е много вероятно да бъдат твърде очевидни.

Наблюдателите трябва внимателно да отбелязват 
и оценяват всички задържания или арести, имащи 
отношение или връзка с изборите. 

Задържания или арести на политически активисти 
по време на изборния период са много сериозни 
прояви и може да са сигнал, че изборният процес 
не е в съответствие с международните стандарти.

МОниТОринГ на деЙСТВиЯТа 
на ОрГаниТе на реда

Въпросите, свързани с финансирането и разходите 
на кампанията, предизвикват все по-голяма 
загриженост в рамките на и извън региона на 
ОССЕ. 

Гражданите искат да знаят кой финансира техните 
политически партии и кандидати, какъв е размерът 
на финансирането и как се харчат тези средства. 

Групата от местни наблюдатели е много вероятно 
да заключи, че има нужда да се проведе кампания 
за контрол върху разходите за кампаниите и 
източниците на тези средства. 

Изработените доклади може да са катализатор 
за промяна в законодателството по посока на 
повишаване на прозрачността и отчетността.

Наблюдението на проблеми, свързани с 
финансирането и разходите на кампанията, е 
изключително трудно.
Дори когато изборното законодателство предвижда 
държавна институция или избирателна комисия да 
наблюдава даренията и разходите за кампаниите, 
съответната институция често среща трудности. 

Общите разходи на политическите партии и 
кандидати не са винаги отчитани и източниците 
на дарения за партиите и кандидатите невинаги 
приветстват контрола на обществените или 
държавните институции. 

Наблюдателите трябва да се опитат да определят 
дали финансовите отчети са пълни, точни и 
издадени в предвидените срокове. 

Наблюдателите трябва да оценят и дали 
политическите партии и кандидатите се третират 
еднакво от закона и степента на своевременно 
прилагане на законодателството.

Ако има правни ограничения за разходите по 
кампанията, наблюдателите трябва да оценят 
дали те са разумни и дават ли възможност на 
кандидатите и партиите да провеждат ефективни 
кампании. Наблюдателите трябва да потърсят 
становищата на партиите и кандидатите по този 
въпрос.

Отговорност на управляващите партии е да не 
злоупотребяват с държавни ресурси - човешки 
и материални. В демократичната държава е 
общоприето правило, че държавното имущество 
принадлежи еднакво на всички жители на 
страната. Така правителствени превозни средства, 
офис пространства и телекомуникации не следва 
да се използват за определени партийни интереси, 
освен ако не се предоставя равен достъп за всички 
участници. Още повече че държавните служители, 
пряко участващи в администрирането на изборния 
процес (например членове на избирателни 
комисии, членове на секционни комисии, съдии, 
силите за сигурност), следва да са конкретно 

МОниТОринГ на раЗХОдВанеТО на СредСТВа За 
КаМПанииТе и иЗТОЧниЦиТе и раЗМера на дарениЯ
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отговорни да изпълняват задълженията си 
безпристрастно. Останалите държавни служители, 
които не са пряко ангажирани с администрирането 
на изборите, не трябва да използват своята власт 
или влияние, намесвайки се в изборния процес.

Използването на политически назначения, 
държавни поръчки и сходни програми за 

осигуряване на предимство в изборите представлява 
друга област на потенциални правителствени 
злоупотреби с публичен административен ресурс. 
Въпреки че е трудно да се идентифицира и измери 
ефектът от подобни действия, си струва да се оцени 
дали те са в полза на определена партия.

Изборният кодекс (чл. 158 от ИК) предвижда създаването на единен публичен регистър 
на партиите, коалициите и инициативните комитети, участващи в изборите, който се 
поддържа от Сметната палата - http://erik.bulnao.government.bg/RegDonors/.
За улеснение на участниците в изборите Сметната палата откри и поддържа на 
интернет страницата си рубрика с въпроси и отговори по финансирането и отчитането 
на предизборните кампании и публикува образците на отчети и указания, които да 
унифицират начина на отчитането на кампаниите и да отговарят на изискванията на 
Изборния кодекс.

Сметната палата предоставя три възможности за подаването на информацията от 
партиите, коалициите и инициативните комитети.
Най-бързата - данните да се попълват в електронни форми и да се подписват с електронен 
подпис. 
Друга форма на подаване на информацията е чрез попълване на данните в електронни 
форми, като регистрацията е с използване на username и password. 

При този вариант съответният участник в изборите трябваше да отпечата на 
хартиен носител генерираните от електронната система справки с попълнените от 
него данни. Данните се публикуваха в регистъра след получаването им от Сметната 
палата на хартиения носител, подписан от представляващия партията, коалицията или 
инициативния комитет. Този подход беше използван от основната част от участниците 
в изборите. 

Третият вариант включваше подаване на информацията само на хартиен носител.
 Достъп до регистъра за подаването на информация имат само упълномощени лица. 
Изборният кодекс изисква до 30 дни след изборния ден партиите, коалициите от партии и 
инициативните комитети да представят пред Сметната палата на хартиен и електронен 
носител отчет за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащане във 
връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка. 

Отчетите се публикуват в регистъра до 15 дни от предоставянето им. 

Анализ за ефекта от работата на регистъра и начина му на използване на изборите 
през 2011 г. можете да видите в доклада „Изборните правила в България – въздействие и 
необходимост от промяна”.

http://izborenkodeks.com/ressource/view-96
http://izborenkodeks.com/ressource/view-96
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Методологията за мониторинг на насилието, 
свързано с изборите, е подобна на тази, използвана 
за мониторинга на споровете, възникнали по време 
на изборния процес. 

Наблюдателите, които станат свидетели на 
насилие, трябва да попълнят „форма за описание 
на инцидент”, която идентифицира: 

местоположението на събитието, • 
включително избирателния район 
или административна област;
жертвата/ите;• 
извършителя/ите (ако е/са известна/и);• 
датата, на която се е случил инцидентът;• 
естеството на инцидента, включително ако • 
има доклади от свидетелите и полицията;
дали инцидентът е в процес на • 
разследване от полицията;
класификация на инцидента.• 

Наблюдателите трябва да действат безпристрастно 
при събирането на тази информация и да 
интервюират възможно най-много свидетели, 
включително и полицията, когато това е уместно.

Класификацията на инцидента е от решаващо 
значение при анализа на характера и честотата на 
извършваното насилие, свързано с изборите. 

Един от начините това да бъде направено е, като 
се идентифицират сериозните и второстепенните 
инциденти. 

Сериозните инциденти биха включвали убийство, 
опит за убийство, изнасилване, опит за изнасилване, 
тежка телесна повреда, безредици, палежи, грабежи 
и нападения. 

Второстепенните инциденти включват заплахи, 
увреждане на имущество и подстрекателство. 
Наблюдателите трябва да следят за всички 
инциденти, за да установят дали извършителите 
са предадени на правосъдието. Те не трябва да 
пречат на официалното разследване.

Разпространението  на насилие по време на 
изборите може да бъде определящ фактор за 
изказването на крайно негативна оценка от 
страна на екипа от местни наблюдатели. С оглед 
на това всички инциденти трябва да бъдат ясно 
документирани и проверени. Нещо повече, много 
внимателно трябва да се направи разликата 
между криминални и други незаконни дейности, 
свързани с или в резултат на изборен/политически 
патронаж, и такива, които не са. 

ПреВенЦиЯ на КОнФЛиКТи и МОниТОринГ на 
наСиЛиеТО, СВърЗанО С иЗБОрниЯ ПрОЦеС

Въпреки че наблюдението на изборите като цяло се 
фокусира повече върху изборния процес, отколкото 
върху политическата проблематика, това не следва 
да е общовалидно във всички ситуации. 

Докато някои групи от местни наблюдатели може 
да решат да се фокусират върху изборния процес, 
тези от тях, които са от неправителствения сектор, 
може да съсредоточат вниманието си върху аспекти 
от изборния процес, които по-скоро се разглеждат 
като политически. Така например последните може 

да решат да наблюдават политически въпроси, 
свързани с това: 

дали кампанията е базирана около • 
определена проблематика или е личностна;
какви въпроси преди всичко са • 
във фокуса на кампанията;
до каква степен кандидатите и партиите са • 
възприели негативната форма на кампания;
как проблематиката, свързана с жените, • 
малцинствата, хората с увреждания 

МОниТОринГ на дрУГи ПрОБЛеМи
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и други части на обществото, биват 
отразени от кандидатите;
религиозната тематика има ли • 
съществено значение за кампанията;
ако изборите се провеждат сред общество, • 
наскоро излязло от конфликт, дали 
изборният процес подсилва разделението, 
или спомага за обединението на държавата;
има ли съществени различия в кампанията • 
в различните области, в които се провежда. 

Дори ако наблюдателите възнамеряват да се 
фокусират предимно върху изборния процес, 
все пак е важно за тях да разберат политическия 
контекст и проблематиката, на която е стъпила 
кампанията. 

Например полезно за тях е да наблюдават до каква 
степен избирателите разбират и са информирани 

за въпросите, засягащи изборите, както и дали 
избирателите възприемат ясно различията 
между позициите на политическите партии и 
кандидатите. 

Също така полезно би било да се оцени какви 
дейности използват кандидатите и партиите по 
време на кампаниите си - например митинги, 
дебати, агитация “от врата до врата”, електронна 
комуникация и др. - и кои от тези дейности са 
ефективни. 

Ако интересът на гласоподавателите е нисък, това 
може да означава, че те не възприемат изборите 
като важни, че кандидатите нямат ясни послания 
или че избирателите не са уверени, че участието 
им в изборния процес може да промени нещата. 

Електронните и печатните медии влияят 
значително на общественото мнение. Равните 
възможности за достъп до медиите, особено до 
телевизионните, е от жизненоважно значение за 
честните избори. 

Мониторирането на медийното отразяване на 
изборите и на свободата на медиите по време 
на изборния период по един систематичен и 
обективен начин следователно трябва да е основен 
компонент от наблюдението на изборите. 

Наблюдателите трябва да приемат обаче, че 
може да има сериозни различия в изискванията, 
регулиращи поведението на частните и 
обществените медии. Обществените медии, 

било то печатни или електронни, трябва да са 
отговорни винаги да осигуряват балансирана и 
безпристрастна информация на избирателите. 
Тази отговорност обикновено е заложена в закона 
и/или в хартите на обществените телевизии или 
печатните медии. 

Дори да не е така, от обществените медии се 
изисква балансирано отношение към всички 
участници според ангажиментите, поети към 
ОССЕ (Документа от Копенхаген, параграф 7), 
където се посочва, че кандидатите трябва да се 
конкурират в среда, в която са третирани еднакво 
от институциите, а държавната политика трябва да 
гарантира справедлива атмосфера за провеждането 
на предизборните кампании. 

Медиен МОниТОринГ

Според българското изборно законодателство достъпът до медиите е платен. Няма 
задължения за обозначаване на политическата агитация и платеното съдържание 
(раздел V от ИК).

Предизборната кампания се отразява в програмите на обществените медии (БНТ 
и БНР) под формата на клипове, хроники, диспути и други форми по предварително 
договорени цени в определено за тази цел време (чл. 139, ал. 1 от ИК). Законовата уредба 
на практика подкопа отговорността на обществените радио и телевизия да осигурят 
честно, балансирано и изчерпателно отразяване на изборите в своите новинарски и 
публицистични програми.
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Въпреки че Изборният кодекс не дефинира формата на отразяване на изборите по 
частните телевизионни канали, на практика разпоредбите, че електронните медии 
могат да разпределят ефирно време на идентична основа и идентични цени (член 148 ал. 
1 от ИК) предпоставя, че цялото отразяване на предизборната кампания практически е 
срещу заплащане. 

Търговските оператори имат по-висока свобода – те могат да предоставят за политическа 
агитация която и да е част от своето ефирно време в каквито и да било форми в каквото и 
да било времетраене. При това с възможност по своя преценка невинаги да го продават, а 
да осигуряват безплатна агитация. При търговските оператори се наблюдава тенденция 
изборната тематика да не се съсредоточава само в специално предназначени за нея 
програмни форми, а да е фидузирана в цялото програмно съдържание. 

Анализ на медийното отразяване по време на изборите през 2011 г. можете да видите в 
доклада „Изборните правила в България – въздействие и необходимост от промяна”.

Целите на независимия медиен мониторинг са:
да осигури независима и надеждна • 
оценка на свободата на медиите по 
време на предизборна кампания;
да осигури независима и надеждна оценка • 
за това доколко са справедливи достъпът 
до медиите и самото медийно отразяване 
по време на предизборна кампания;
да повиши обществената • 
информираност по отношение на 
натиска и заплахите над медиите; 

да насърчи журналистите, редакторите • 
и собствениците да спазват стандартите 
за балансирано отразяване и да 
избягват словото на омразата и 
проповядването на насилие и омраза; 
да се застъпи за положителни промени • 
в законите и подзаконовите актове, 
отнасящи се до медиите, така че те да 
отговарят на международните стандарти.

ЦеЛ на МедиЙниЯ МОниТОринГ

Преди началото на медийния мониторинг е 
необходимо да се прегледат съответните закони 
и решения на ЦИК, които регулират медийното 
поведение. 

Прегледът трябва да включва съответните 
конституционни текстове, законодателните 
актове и отнасящите се до медиите постановления 
на регулаторните органи. 

Също така би било полезно, ако наблюдателите 
се срещнат с представители на съответните 
регулаторни органи (Съвет за електронни 
медии), като например тези, които се занимават 
с медийните стандарти, лицензиращите органи, 
органите, издаващи лицензи за честота, и др. 

Тези органи имат значителнa регулаторна власт 
над медиите и е много важно тази роля и техните 
функции да бъдат ясно разбрани. 

ОЦенКа на ПраВнаТа раМКа, ЗаСЯГаЩа МедииТе

http://izborenkodeks.com/ressource/view-96
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Като минимум медийният монтиторинг трябва 
да започне най-малко един месец преди изборния 
ден и да свърши, след като са официално обявени 
окончателните резултати. 

В идеалния случай мониторингът трябва да започне 
колкото се може по-рано, като за предпочитане е 
още със започването на подготовката за изборите 
от изборната администрация, и да продължи, 
докато избраните кандидати встъпят в длъжност. 

Усилията на мониторинга могат да продължат 
и след изборите, за да се работи срещу бъдеща 
медийна пристрастност за определени участници 
и в защита на свободата на медиите.

Първият етап от медийния мониторинг е изборът 
на медиите, които подлежат на наблюдение. 
Това се определя от:

наличните за екипа от наблюдатели • 
финансови и човешки ресурси;
опита и познанията за медийното • 
отразяване от изминали избори;
какъв вид избори ще се провеждат – • 
президентски, парламентарни или местни;
структурата и собствеността на медиите;• 
наличните данни за броя и вида на читателите, • 
слушателите и зрителите на различни медии;
данните за общественото мнение • 
по отношение на значението 
на различните медии;
информацията за това чия собственост • 
са телевизиите и радиата;
медии, които обслужват • 
националните малцинства.

 
Медийният мониторинг измерва количеството 
и качеството на отразяването на кандидатите, 
политическите партии, изборната администрация 
и „други обекти”, свързани с изборния процес. 

„Другите обекти”, избрани за мониториране, трябва 
да бъдат тези, които имат най-голямо влияние 
върху избирателите. 

Екипът може също така да се интересува от 
ключовите теми и проблеми, които ще окажат 
влияние върху избирателите. 

Покриването на тези теми и проблеми може да 
бъде от значение за измерването на нивото на 
пристрастност и автоцензура. 

Също така е важно да се оцени нивото на 
политическия дебат, в който възгледите на 
партиите или кандидатите биват пряко оспорвани 
от политическите им опоненти.

„Другите обекти” и теми, свързани с изборите, 
които могат да бъдат избрани, ако се счете, че са 
уместни, включват мониторинг на:

президента;• 
правителството;• 
министър-председателя;• 
ключови министри от кабинета • 
(ако целят да бъдат избрани);
лидери на политическите партии;• 
политически партии и вече • 
избрани кандидати; 
областни управители;• 
вече избрани кметове;• 
ръководители на институции на • 
изпълнителната власт на местно ниво;
бойкотиращи изборите партии • 
(ако има такива);
подстрекаващи речи и слово на омразата;• 
малцинства;• 
„деня за размисъл”;• 
забрани за отразяване на проучвания • 
за общественото мнение;
платени от кандидатите и партиите реклами;• 
информационни кампании • 
за избирателите и др. 

Методологията, използвана за медийния 
мониторинг, включва оценка на количественото и 
качественото отразяване в новинарските програми/
бюлетини на избраните субекти и теми, за да се 

МОниТОринГ на ТеЛеВиЗиОниТе и 
радиОПредаВаниЯ и ПеЧаТниТе Медии
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разкрие съобразени ли са с основните правила за 
балансирана и справедлива журналистика. 

Количественият анализ на печатните медии 
включва измерване на мястото, отделено на 
избраните теми и как те са разпределени в 
квадратни сантиметри. 

Количественият мониторинг на излъчванията 
включва измерване с хронометър на общото 
ефирно време, в което определен обект се появява 
пред камерата или се чува по радиото, както и 
когато той/тя се споменавани или цитирани от 
други лица.

Когато измерват и отчитат времето, посветено на 
определени кандидати, наблюдателите могат да 
измерват и допълнителни фактори, които очертават 
още по-детайлно начина, по който се представят 
различните кандидати. Например кандидатите 
или представители на някои от партиите може 
винаги да се появяват в ефир лично, докато други 
може да са само цитирани, изказванията им да се 
перифразират или обобщават от говорителя. 

За програми, излъчващи новини, измерването на 
времето може да се раздели, както следва: 

общо време в секунди, отделено за • 
разказ за съответния кандидат;
общо време в секунди, в което се • 
появява съответният кандидат/
партия и говори в ефир; 
времето в секунди, в което образът • 
на кандидат или представител на 
партия се появява, без да говори;
времето в секунди, в което се чува гласът • 
на кандидат или представител на партия, 
дори ако няма видеоклип или снимка;
редът, в който е разположена • 
новината в предаването.

Качественият анализ включва оценяване на тона, 
с който се отразява субектът, по-конкретно дали 
даден субект или тема, свързана с него, се отразява 
положително, отрицателно или неутрално. 

Също така включва оценка на точността на 
отразяване и всички опити за манипулирането й. 
Примерите за неточности и манипулация могат да 
включват:

използване на социологически проучвания • 
на общественото мнение в полза на една 

партия или кандидат за сметка на другите;
липсата на новини, които биха повлияли • 
положително или отрицателно на 
общественото мнение за дадени 
кандидати или партии;
представянето на дадена история като факт, • 
без да се посочат необходимите доказателства;
журналистически репортаж или • 
отразяването на журналистическо 
мнение, показващо политически или 
частни интереси като новини; 
употребата на изрази, коментари • 
или описания, които са саркастични, 
необосновани, непрофесионални или обидни;
съзнателното използване на камерата под • 
ъгъл, например за да се създаде усещането, 
че малък брой хора, присъстващи на митинг 
на партия или кандидат, са повече или по-
малко, отколкото в действителност;
употребата на снимки или звукови • 
ефекти, които да рекламират, правят 
да изглеждат незначителни или 
осмиват политическите участници.

В допълнение към новинарските програми към 
мониторинга на медиите може да се включат 
и дебатите между кандидатите, дискусиите по 
актуални проблеми и токшоута. 

Анализът на дебатите между кандидатите трябва 
да стреми да прецени дали всеки кандидат е бил 
равнопоставен според „договорените правила за 
дебата” и дали тези правила изобщо са били разумни. 
Тъй като целта на токшоутата и дискусиите по 
актуални проблеми е да предоставят на зрителите 
и слушателите поглед и информираност върху 
текущи въпроси, не е задължително всеки път 
те да осигуряват балансиран поглед в рамките 
на едно предаване, но трябва да се стремят да 
го постигнат в продълженията му. В подобни 
предавания трябва да се следи внимателно за 
употребата на подстрекателски и подбуждащи към 
омраза изрази.

Отразяването на правителствената дейност по 
време на предизборния период представлява един 
сериозен проблем.

Докато медиите трябва да информират 
своевременно гражданите за важните държавни 
дейности, това отразяване, естествено, дава на 
управляващата партия или коалиция съществено 
предимство в изпращането на послание до техните 
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избиратели. 

При оценката на отразяването на правителството 
трябва да се направи внимателно разликата между 
„новини за държавната дейност/институционални 
новини” и „политически новини”, използвани от 
управляващите, за да подпомогнат преизбирането 
си. “Новините за държавната дейност” са 
основателно необходими за обосноваването на 
доброто управление, например оповестяване на 
официални статистически данни. 

От друга страна, “политическите новини” се 
използват, за да влияят върху общественото 
мнение в полза на управляващата партия или 
коалиция по време на предизборния период.

Количествените и качествените данни трябва 
да бъдат вписани в специално разработени 

форми за мониторинг и след това се прехвърлят 
в компютърна база данни, откъдето може да се 
трансформират в лесни за четене графични форми 
като таблици, графики и „торти”. 

Всички събрани данни, записи и вестници трябва 
да се съхраняват в архив в случай на бъдещи 
проверки, ако резултатите бъдат поставени под 
въпрос. 

Ако е изпълнен систематично и се представи 
правдоподобно, количественият и качественият 
анализ могат да предоставят неоспорими 
доказателства дали медиите осигуряват 
балансирано отразяване чрез достъп на всички 
участници, за да представят своите виждания. 

На посочения линк от сайта „Граждански форум за честни избори” в приложение 7 
можете да се запознаете с доклада на СЕМ от наблюдение на отразяването в медиите. 
http://www.izborenkodeks.com/ressource/view-97 

Мониторингът на платената политическа реклама 
може да бъде полезен, но също така отнема много 
време. 

Той изисква постоянно наблюдение на 
електронните медии, тъй като рекламите могат да 
бъдат излъчени по всяко време през деня. 

Анализът може да разкрие съдържанието на 
рекламите, кои са основните му целеви групи, 
дали се използват подстрекателски изрази или 
реч на омразата и какви са основните послания на 
различните кандидати или партии. 

Също така ще предостави достоверна информация 
за количеството на рекламата, откъдето може 
да се оценят разходите, направени за рекламата 
(виж раздела за мониторинг на финансирането на 
кампаниите).

Екипът от местни наблюдатели може да 
реши да мониторира информираността на 
гласоподавателите по отношение на изборния 
процес и обществените информационни кампании, 
ако се опасява, че информираността за изборния 
процес и/или ролята и функциите на тези, за които 
ще се гласува, са слабо известни. 

Екипът може също така да заключи, че подобен 
мониторинг е важен, ако са налице проблеми с 
избирателните списъци или се притеснява за 
ниската степен на участие в изборите. 

Мониторингът може да предостави полезни факти 
за информация, разпространена сред малцинствата, 
и дали в нея има елементи на предубеденост. 

МОниТОринГ на ПЛаТени ПОЛиТиЧеСКи 
реКЛаМи и на инФОрМиранОСТТа на 

ГЛаСОПОдаВаТеЛиТе За иЗБОрниЯ ПрОЦеС
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Екипът от местни наблюдатели трябва да развие 
контакти и да се среща редовно с журналисти и 
представители на медии, за да разясни как ще се 
провежда медийният мониторинг, да си изгради 
разбиране за това чия е собствеността над медиите 
и да разбере, ако съществуват опити за натиск или 
тормоз над медиите под каквато и да било форма. 

Типичните форми на заплахи с цел налагане 
на автоцензура варират от насилие или преки 
политически репресии до по-косвените форми 
на тормоз - като например неоправдани данъчни 
инспекции, спорове за лицензи, нарушаване 
на доставките за вестниците и тяхното 
разпространение.

Екипът от местни наблюдатели трябва да гарантира, 
че всяко твърдение за тормоз е проверено и точно 
описано. Всеки случай трябва да бъде внимателно 
документиран и изучен. 

Възможно е обвиненията за тормоз над медийни 
организации и журналисти да прераснат в подаване 
на жалби. 

В подобни случаи съдебните спорове трябва да 
се проследят по същия начин както всички други 
такива по време на избори. 

МОниТОринГ на ЗаПЛаХи 
КъМ Медии и жУрнаЛиСТи

Почти всички екипи от вътрешни наблюдатели 
са се опитавали да наблюдават гласуването и 
преброяването на гласовете, често пъти доста 
успешно. 

Въпреки това мобилизирането на стотици 
доброволци за наблюдатели в избирателните 
секции може да погълне огромно количество 
човешки ресурси както на национално, така и на 
регионално ниво, понякога за сметка на други 
дейности от наблюдението. 

Затова е много важно екипът от местни 
наблюдатели да е наясно какво трябва да се 
мониторира в изборния ден и как най-добре да се 
направи това. 

Следните въпроси трябва да се разгледат възможно 
най-рано, за предпочитане още по време на оценка 
на нуждите от наблюдение:

Трябва ли да бъдат разположени наблюдатели • 
във всяка избирателна секция или само в 
случайна извадка от избирателните секции?
Трябва ли наблюдателите да са • 

“статични” и да наблюдават гласуването 
и преброяването на гласовете само в една 
избирателна секция през целия ден?
Трябва ли наблюдателите да са • 
“мобилни” и да наблюдават гласуването 
в няколко избирателните секции?
Трябва ли „статични” наблюдатели да бъдат • 
разположени във всички избирателни 
секции, които са “горещи точки”?
Трябва ли за цел да се постави наблюдението • 
и записването на резултатите във 
всички избирателни секции?
Трябва ли за цел да се постави наблюдението • 
и записването на резултатите в случайна 
извадка от избирателните секции?
Какви са наличните човешки и финансови • 
ресурси, които са на разположение?
Какъв е правилният баланс на • 
разпределението на ресурси за 
дългосрочното наблюдение преди изборния 
ден и за набирането и обучението на 
наблюдатели за самия изборен ден?

наБЛЮдение на ГЛаСУВанеТО и 
ПреБрОЯВанеТО на ГЛаСОВеТе
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В идеалния случай наблюдателите трябва да 
работят в екипи по двама по време на гласуването и 
преброяването на гласовете както от съображения 
за сигурност, така и защото, ако работят заедно, ще 
могат да проверяват и сравняват наблюденията си 
един с друг. 

Въпреки това често поради липса на необходимите 
ресурси, екипът от местни наблюдатели може 
да прецени да разполага наблюдателите 
индивидуално. 

Наблюдателите трябва да бъдат напълно 
подготвени, преди да започнат наблюдението и 
изпълнението на задълженията си. 

По-специално те трябва да преминат обучителна 
програма, да са наясно с Изборния кодекс и 
допълнителните правила и да разбират как да 
попълват и върнат формите, подготвени от екипа 
от местни наблюдатели. 

От съществено значение е да спазват определените 
правила за поведение. Те също трябва да бъдат 
запознати с района, в който ще наблюдават, както 
и с местонахождението на избирателните секции и 
преброителните центрове (ако има такива).

Ако наблюдателите са назначени само в една 
избирателна секция, те трябва да останат там 
по време на целия процес на гласуване и при 
преброяването на гласовете, ако то се осъществява 
в избирателната секция.

Ако наблюдателите са част от мобилни екипи, те 
трябва да прекарат най-малко тридесет минути 
във всяка избирателна секция, която посетят. 

Качеството, а не количеството на наблюдение 
са от значение! 

След като завърши преброяването на гласовете 
в избирателните секции, наблюдателите трябва 
да се опитат да получат копие от протокола с 
резултатите и да придружат бюлетините и другите 
материали до общинската избирателна комисия.

Наблюдателите трябва да поддържат строга 
безпристрастност по всяко време и никога да не 
изразяват предубеденост или предпочитания по 
отношение на политически партии, кандидати, 
или властите по какъвто и да е въпрос, свързан с 
изборите. 
Те също така не трябва да носят или показват 

Снимка: Обучение на наблюдатели и разпределение 
на екипи за наблюдение на местни избори

каквито и да е партийни символи или цветове. 

Наблюдателите трябва да изпълняват своите 
задължения по ненатрапчив начин
и да не пречат на нито един аспект от изборния 
процес. 

Ако забележат някакви нередности, те могат 
да ги посочат на вниманието на членовете на 
избирателната секция, но никога не трябва 
да дават указания или отменят решенията на 
длъжностните лица. Всички заключения следва 
да са основавани на добре документирани, 
действителни и проверими доказателства.

Наблюдателите трябва да са учтиви през цялото 
време, докато изпълняват задълженията си, и да не 
забравят, че представляват целия екип от местни 
наблюдатели, отговорен за организирането на 
програмата за наблюдение. 

При влизането си в избирателните секции те трябва 
да се представят на председателя на секционната 
избирателна комисия и на останалите членове в 
нея. 

Допълнително, след като се представят на 
членовете на секционната избирателна 
комисия, наблюдателите трябва да се опитат да 
поговорят с всички наблюдатели и застъпници, 
представляващи партии или кандидати, 
международните наблюдатели, ако има такива, 
а самите избиратели да могат да оценят тяхната 
увереност и да могат да им разкажат, ако имат 
сигнали за нередности.
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Снимка: Застъпници и представители 
на политически партии/кандидати в 

секционна избирателна комисия

Трябва да се обърне внимание на всички становища, 
стига тяхната достоверност да е гарантирана. 
Наблюдателите трябва да помнят, че някои лица 
могат да се опитат да манипулират информацията 
за собствени цели и следователно те трябва да 
използват преценката си за балансирана оценка на 
ситуацията. 

Добра идея е да се говори с представители на 
различните заинтересовани страни, когато е 
възможно.

Снимка: Гласуване в избирателна секция

При наблюдението на изборния процес и 
преброяването на гласовете трябва да се вземат 
предвид следните въпроси: 

Обстановката в избирателната секция:
Лесно ли се открива избирателната секция?• 
Труден ли е достъпът до • 
избирателната секция?
Има ли агитационни материали • 
или кампанийна дейност в, до или 
около избирателната секция?
Има ли някакви доказателства за • 
заплахи или нарушения?
Има ли неуправомощени лица • 
в избирателната секция?
Охраняващите секцията представители • 
на органите на реда по коректен 
начин ли се държат?
Предлагат ли се на гласоподавателите • 
стимули, за да гласуват по определен начин?

Снимка: Агитационни материали в 
изборния ден, намиращи се в непосредствена 

близост до избирателни секции

Отговорните длъжностни лица:

Добре обучени и запознати ли • 
са с процедурите за гласуване и 
преброяване на гласовете членовете на 
секционната избирателна комисия?
Спокойно ли говорят длъжностните лица • 
за изпълнението на задълженията си? 
Безпристрастно ли изпълняват • 
задълженията си? 
Всички членове ли присъстват, или има • 
възпрепятствани да изпълнят задълженията 
си в секционната избирателна комисия?
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Материалите:

Има ли достатъчно изборни • 
материали в секциите?
Надеждно ли са били съхранявани • 
материалите между доставката им и 
отварянето им в избирателната секция? 
Разположени ли са така избирателните • 
урни, че да се виждат от всички 
членове на комисията? 
Лесни ли са за използване • 
избирателните бюлетини? Колко 
бюлетини са били първоначално 
получени в избирателната секция? 

Избирателният списък:

Какъв е общият брой на гласоподавателите • 
в избирателния списък и колко от 
тях действително са гласували? (Това 
ще даде представа за тенденциите 
в избирателната активност.) 
Изглежда ли, че в избирателния списък • 
са пропуснати голям брой избиратели?
Изглежда ли, че има твърде много • 
имена в избирателния списък? 
Всички ли избиратели са с местожителство • 
в избирателния район? 

Процедури за гласуване: 

Осигурена ли е тайната на вота?• 
Изисква ли се от избирателите • 
идентификация, преди да бъдат 
допуснати да гласуват?
Достатъчно ефикасно и сигурно ли е • 
раздаването на бюлетините на избирателите? 
Имат ли бюлетините специален • 
официален печат или подпис на член на 
секционната избирателна комисия? 
Допуснати ли са да гласуват тези, • 
които имат право на това? 
Допуснати ли да се гласуват • 
лица без право на глас?
Има ли незаконно гласуващи извън • 
стаичката за гласуване?
Допуска ли се „семейно” гласуване (повече • 
от един човек в стаичката за гласуване)?
Дават ли се на избирателите повече • 
от установения брой бюлетини?
Има ли доказателства за предварително • 

пълнене на кутията с бюлетини?
Наясно ли са с процедурите за • 
гласуване избирателите?
Обслужени ли са по подходящия • 
начин гласоподавателите, които 
имат нужда от помощ?
Има ли големи закъснения в • 
администрирането на процеса по гласуване?
Добре ли се администрира процесът • 
на гласуване от членовете на 
секционната избирателна комисия?
Допуснати ли са да наблюдават гласуването • 
и преброяването на гласовете представители 
и пълномощници на партиите и кандидатите, 
както е установено според закона?
Заплашвани или тормозени ли са тези • 
представители и пълномощници?
Опитват ли и реално намесват ли се • 
тези представители и пълномощници 
в изборния процес или опитват ли и 
реално предизвикват ли смущение в 
гласоподавателите, за да  гласуват те за 
определена партия или кандидат?

Особено внимание трябва да се обърне на 
специалните процедури за гласуване, които 
включват ранно гласуване, гласуване в мобилна 
урна, гласуване от войници, затворници и 
болнични пациенти:

Достатъчно регулирано, сигурно и • 
прозрачно ли е ранното гласуване?
Добре регулирано ли е използването • 
на мобилна избирателна урна?
Ако е налице допълнителен списък на • 
възрастните и болните гласоподавателите, 
които ще упражнят правото си на 
глас от вкъщи, то има ли необичайно 
голям брой имена в този списък?
С достатъчно ли кампанийни • 
материали са били снабдени войниците, 
затворниците и болничните пациенти, 
за да са информирани в избора си?
Предвиден ли е специален режим на • 
регистрация за гласуващите войници, 
затворници и болнични пациенти?
Адекватни ли са разпоредбите, гарантиращи • 
тайната на вота на войниците, затворниците 
и болничния персонал и гласуването им, 
без да бъдат подлагани на натиск?
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Задължени ли са войниците да гласуват • 
пред своите ръководители?
Инструктират ли ръководителите • 
войниците как да гласуват?

Преброяване на гласовете:

По прозрачен начин ли се извършва • 
преброяването на гласовете?
Допуснати ли са наблюдатели, • 
представители и пълномощници на 
партиите и кандидати до всички елементи 
от преброяването на гласовете?

Снимка: Преброяване на гласовете в 
секционна избирателна комисия

Какво е съотношението между • 
регистрираните, че са гласували, и броя на 
действителните избирателни бюлетини?
По организиран и сигурен начин ли • 
протича преброяването на гласовете?
Обезпечени, отменени или унищожени • 
ли са неизползваните бюлетини, 
след като са били преброени? 
Обозначават или маркират ли по някакъв • 
начин членовете на секционната избирателна 
комисия избирателните бюлетини? 
Коректно ли са пресметнати и отделени от • 
останалите бюлетини невалидните такива?
Прекалено голям ли изглежда броят • 
на невалидните бюлетини?
Задоволително ли се обработват жалбите?• 
Представителите и пълномощниците • 
на партиите опитват ли се и 
намесват ли се действително при 
преброяването на гласовете?
Присъстват ли неупълномощени • 
лица и каква е тяхната роля в процеса 
на преброяване на гласовете? 

Снимка: След преброяването на 
гласовете протоколи не са изнесени

Попълване на резултатите в протоколите и 
транспортирането им:

Коректно ли са попълнени • 
протоколите с резултатите в края 
на преброяването и подписани ли са 
от всички упълномощени лица?
Могат ли наблюдателите и представителите • 
и пълномощниците на кандидатите и 
партиите да получат копия от протоколите 
с резултатите в края на преброяването? 
Оповестени ли са публично резултатите и • 
показан/изнесен ли е протокол с резултатите? 
Прозрачно и сигурно ли е транспортирането • 
на протоколите, изборните бюлетини и 
изборните материали до районните комисии/
Централната избирателна комисия?
Директно ли са транспортирани до • 
районната/Централната избирателна 
комисия изборните материали, или 
са пренасочени към друго място? 
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Наблюдателите използват формуляри за попълване, 
които трябва да включват въпроси, изискващи 
отговор с „Да” или „Не”, и допълнителни въпроси, 
които да определят наличието на даден проблем, 
или да се отбелязва възможният отговор, да се 
избягват отворени въпроси, защото се губи много 
време за попълване и са трудни за обработка.

Формуляри за наблюдение можете да видите в 
приложението!

Когато е възможно, трябва да се избягват въпроси 
с отворен отговор - като “Как избирателна комисия 
се справя с хората, които не са в избирателните 
списъци?”. 

Прекаленото количество текстова част е много 
трудно за анализиране, особено когато има хиляди 
форми за докладване, които да се прочетат. Ако 
все пак се използват отворени въпроси, тогава 
на наблюдателите трябва да се предоставят 
предварителни отговори, отколкото да се оставят 
да разчитат единствено на писмените си бележки.

наБЛЮдение на ГЛаСУВанеТО и на 
ПреБрОЯВанеТО на ГЛаСОВеТе

Пример:
Защо избирателната секция не е отворена навреме? (Моля, отбележете 
подходящия отговор/и.)

Не са налице изборни материали.• 
Избирателната комисия няма кворум.• 
Има заплаха за сигурността на избирателната секция.• 
Избирателната комисия не е в сградата.• 
Други (моля, опишете).• 

Друг вид въпрос, който може да бъде полезен, е 
да се накарат наблюдателите да преценят сами, 
използвайки отговори, които се доближават най-
много до това, което са наблюдавали. Пример 
за подобен тип въпрос може да се види по-долу. 
Този подход може да бъде особено полезен при 

цялостното оценяване на избирателните секции. 
По принцип разработващите въпросите трябва да 
избягват нечетен брой отговори/твърдения или 
изискването за оценка в скалата до три или пет 
точки, тъй като опитът показва, че наблюдателите 
избират средата на скалата.

Пример:
Как бихте оценили като цяло протичането на гласуването в тази избирателната 
секция? (Моля, очертайте отговора, най-добре представляващ вашето мнение.)

Няма нарушения.• 
Някои незначителни нарушения.• 
Няколко сериозни нарушения.• 
Множество сериозни нарушения.• 
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По време на обучението трябва да се подчертае, 
че е от съществено значение наблюдателите да 
попълват и предават формулярите на отговорното 
лице или посоченото място, преди да се приберат 
у дома си. 

Ако екипът от местни наблюдатели е особено 
амбициозен, може да разработи по-сложна система 
на отчитане, за да предостави допълнителна 
информация. 

Така например може да има отделни форми, 
отнасящи се до отварянето на избирателните 
секции, наблюдение на гласуването сутринта, в 
следобедните часове или за преброяването на 
гласовете. 

Ако се предприеме този подход, екипът от местни 
наблюдатели трябва да е сигурен, че притежава 
необходимия капацитет да се справи с увеличения 
брой форми и данни, които трябва да бъдат 
обработени. 

Информацията от формите трябва да се въвежда 
бързо и точно в компютърна база данни, от 
обучен персонал под надзора на анализатор на 
данните. Ако екипът няма капацитет да разработи 
свой собствен аналитичен софтуер, трябва да се 
консултира с добър социолог или статистик. 

В най-добрия случай анализаторът на данните и 
разработилият формулярите с въпроси трябва да 
работят заедно, за да се гарантира събирането на 
максимално количество информация от минимален 
брой въпроси.

Екипът може също да реши да предостави на своите 
наблюдатели форми за жалби. 

Те могат да бъдат използвани от гражданите 
и наблюдателите, за да подават официални 
оплаквания на членовете на секционните комисии. 
Наблюдателите трябва да изпратят копия от 
всички жалби до Координационното звено, за да 
могат да бъдат наблюдавани всички предприети 
действия по тях. В краен случай наблюдателите 
могат да предоставят подробности за сериозни 
нередности по време на местните инструктажи. 
Това ще даде информация за вида, честотата и 
местоположението на значителни проблеми, 
за които трябва да се събира допълнителна 
информация. 
 
Информация от местните инструктажи, анализ 
на формите за жалби и от наблюдението на 
гласуването и преброяването на гласовете трябва 
да бъде предоставена навреме за предварителен 
отчет, който в най-добрия случай трябва да бъде 
направен 48 часа след изборния ден. 

В някои случаи може да не е възможно или 
практично за екипа, въвеждащ данните, да 
попълни информацията за всяка избирателна 
секция навреме за предварителния отчет. При тези 
обстоятелства за предварителния отчет трябва да 
се анализира представителна извадка от докладите 
на наблюдателите, а за окончателния доклад 
трябва да се анализира цялата информация. 

МОниТОринГ на ВПиСВанеТО на 
реЗУЛТаТиТе, ПредаВанеТО на СПиСъЦиТе 

и деКЛариранеТО на реЗУЛТаТиТе. 
ПараЛеЛнО ПреБрОЯВане ОТ МеСТни наБЛЮдаТеЛи

Целта на паралелното преброяване е да 
предостави на политическите партии, кандидати 
и обществеността достоверна информация, 
която да им помогне да оценят легитимността на 
резултатите. Ранната преценка дали да се прави 
паралелно преброяване е от огромно значение, 
защото организирането му ще окаже въздействие 
върху разполагането на наблюдатели в цялата 
страна.

Въпреки че може да има интерес към организацията 
за събиране на резултатите от всички изборни 
секции, на практика ангажирането на огромен брой 
персонал и сериозни системи за комуникация може 
да го възпрепятстват. Ако случаят е такъв, то научно 
разработена случайна извадка от избирателните 
секции може да е изключително точна и ако е 
правилно проектирана, може да предостави на 
екипа от местни наблюдатели надеждни прогнози 
за цялостните резултати.
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Екипът от местни наблюдатели трябва да се 
консултира с компетентен социолог, статистик 
или организация, изследваща общественото 
мнение, при определянето на размера и дизайна 
на случайната извадка.

Опитът показва, че там, където има малко 
демографски данни и населението е доста 
разнообразно, тенденцията е да се използва 
относително голяма извадка, като например 10 на 
сто от избирателните секции. 

Където е налице обратната ситуация, може да се 
използва по-малка извадка и да се предоставят 
достатъчно надеждни и точни резултати за 
националните избори. Ако се наблюдават местни 
избори или частични местни избори само в 
определени избирателни райони, провеждани по 
мажоритарната система за гласуване, трябва да се 
обърне особено внимание на размера и дизайна на 
извадката на ниво избирателен район и да се имат 
предвид местните особености. 

За да се подготви компютърна програма и да се 
изберат избирателни секции, които да се включат в 
случайната извадка, екипът, който ще се занимава 
с разработването на извадката за паралелното 
преброяване, трябва да има точна информация за 

броя, местоположението и размера на избирателите 
във всички избирателни секции. 

Резултатите от избирателните секции, избрани за 
да се включат в паралелното преброяване, трябва 
да бъдат точно записани от наблюдатели на лесна 
форма за отчет на една страница. 

Друга възможност е да се получат копия с 
резултатите от членовете на секционната комисия 
или от представителите на политическите партии 
или кандидатите, присъствали по време на 
преброяването. 

Екипът може да счете за необходимо да провери 
предварително своите системи за отчитане и 
комуникация, преди да започне да работи по 
паралелното преброяване. 

Това ще осигури увереност в методологията и ще 
демонстрира капацитета на екипа да подготви 
надеждно паралелно преброяване и по този начин 
да избегне изборните измами. 

Тъй като времето за изнасянето на резултатите от 
паралелното преброяване е от критично значение, 
екипът трябва предварително да реши кога трябва 
да ги изнесе. 

Вписването на резултатите и предаването на списъците могат да 
бъдат особено податливи на грешки и манипулации.

Екипът трябва да мониторира внимателно и систематично тези 
елементи от изборния процес. Всъщност самото присъствие на 
наблюдатели по време на вписването на резултатите и предаването 
на списъците може да бъде пречка за манипулирането им. 

В България се публикуват данни за избирателната активност по време 
на изборния ден. 

Екипът от местни наблюдатели трябва да се стреми да получи копия 
на тези данни, за да провери по-късно дали са налице драматични 
внезапни повишения в избирателната активност и дали данните 
за избирателната активност са в съответствие с резултатите от 
протоколите в избирателната секция. 

ЗнаЧение на МОниТОриранеТО на 
ВПиСВанеТО на реЗУЛТаТиТе

Снимка: Протокол на секционна 
избирателна комисия
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Резултатите от преброяването в избирателните 
секции обикновено се предоставят в общинската/
районната избирателна комисия (в зависимост от 
вида избори), където се агрегират и се предават на 
Централната избирателна комисия. 

Екипът от местни наблюдатели трябва да е сигурен, 
че напълно разбира начина за транспортиране 
и агрегиране/обобщаване на резултатите. Той 
следва да присъства на всяко ниво на вписване на 
резултатите, като разгърне специално обучени 
хора за всяко ниво. 

Когато е възможно, резултатите трябва да бъдат 
придружавани при предаването им от едно място 
на друго. Наблюдателите трябва да се опитат да 
получат копия от официалните списъци с резултати 
или протоколи от всяко ниво, на което резултатите 
се вписват.

Снимка: Транспортиране на бюлетините 
от секционната избирателна комисия към 

общинската избирателна комисия

Ако това е невъзможно, те трябва да записват 
информация за резултатите на специално 
подготвени листове, дубликати на тези, с които 
работят избирателните комисии на всяко ниво. 

Тези резултати трябва да се сверят с резултатите, 
събрани от наблюдатели в избирателните секции, 
а също така могат да се сравнят с тези, получени 

от наблюдателите на партиите/кандидатите или 
други местни или национални наблюдатели. 

Наблюдателите също следва да докладват дали се 
спазват процедурите, предвидени в регламентите 
за вписване на резултатите и предаването на 
списъците, и да са свидетели на всяко повторно 
преброяване.

МОниТОринГ на СЛедиЗБОрниЯ ПериОд
Дните след изборите може да са напрегнати и 
изпълнени с несигурност, причинени от забавяне 
в извеждането на изборните резултати, непълна 
информация за изборните резултати, неразрешени 
жалби или слухове за това какво ще се случи, след 
като се обявят резултатите. 

Екипът от местни наблюдатели трябва внимателно 
да наблюдава процесите в дните след изборите, 
включително и назначаването на избраните на служба. 

Когато е възможно, екипът трябва да предприеме 
подробна проверка на окончателните резултати, 
публикувани от изборната администрация. 

Резултатите следва да се публикуват в определен 
период от време след изборния ден. 

Всяко необосновано забавяне или несъответствие 
в агрегирането, потвърждаването или обявяването 
на окончателните резултати трябва да се отбележи 
и проучи.

МОниТОринГ на ВПиСВанеТО на реЗУЛТаТиТе, 
ПредаВанеТО и ОБЯВЯВанеТО иМ

Проверката на резултатите от екипа от местни 
наблюдатели може да послужи за повишаване на 
общественото доверие в резултатите от изборите 
или да ги постави под въпрос, ако са открити 
сериозни аномалии/нередности. 

Изборният кодекс предвижда срок, в който 
партиите и кандидатите могат да оспорват 
изборните резултати. 

Възникналите спорове трябва да бъдат внимателно 
наблюдавани с помощта на методологията, 
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очертана в предишните глави, тъй като те винаги 
са най-спорни. Екипът следва да мониторира 
напредъка по делата в съда, а да не разчита на 
информация от медиите или страните по делото.

В следизборния период наблюдателите трябва 
да внимават за всякакви признаци за проблеми, 
свързани с изборния процес - като пропуснати 
срокове, нередовни процедури за вземане на 
решения, забавяне в разследването на обвинения за 
нередности, намалена прозрачност чрез отнемане 
на права на наблюдателите или политическите 
партии и т. н. 

Екипът от местни наблюдатели трябва да е 
подготвен да разследва всякакви проблеми, които 
се появят и индикират систематичен модел на 
умишлени манипулации или могат да оказват 
значително влияние върху изборните резултати. 

Това може да изисква назначаването на специални 
екипи по конкретните проблеми. Екипът трябва 
да бъде готов да се срещне с политически партии, 

представители на гражданското общество и 
избиратели, за да изслуша всички притеснения, 
които те имат, да получава доказателства за измами 
или да потърси друга допълнителна информация. 
Това изисква сериозна организация и внимателна 
подготовка на системите за докладване. 

Екипът трябва да реши дали възнамерява да изнесе 
публично докладите преди изборите или един 
обобщен доклад след изборния ден. Изнасянето на 
информация преди изборния ден дава възможност 
на екипа конструктивно да коментира върху 
изборния процес в подходящия момент или на 
определени редовни периоди. 

Много екипи от местни наблюдатели използват 
този подход. Други обаче предпочитат да оставят 
преценката си за процеса, след като изборите са 
преминали. 

Който и метод да се използва, екипът трябва да 
цели представянето на предварителен отчет и 
окончателен доклад след края на изборите. Те ще 
бъдат определящи в оценката за изборния процес.

ОТЧиТане/дОКЛад и ПреПОръКи.
ЗнаЧениеТО на ОТЧиТанеТО

Отчитането/докладът е съществен аспект 
от наблюдението на изборите, осигурявайки 
публичен документ за това, което се е наблюдавало, 
и служейки за отправна точка за бъдещите избори. 
За да могат резултатите да бъдат отчетени 
публично, е необходимо да са налице и анализирани 
редовните вътрешни доклади/отчети. Това 
изисква внимателна организация и развитие на 
системите за докладване.

Местната група за наблюдение трябва да реши 
дали възнамерява да пусне публични доклади 

предварително или само доклад след деня на 
изборите. 

Отчитането преди изборния ден дава възможност 
на групата да коментира конструктивно процеса, 
тъй като се разгръща в подходящ момент, или пък 
да се отчитат на регулярна основа. Повечето местни 
групи наблюдатели следват втория подход, но има 
и такива, които предпочитат да оставят тяхната 
преценка върху процеса за след изборите.

дОКЛадВане на ниВО ОБЛаСТни/
реГиОнаЛни МОниТОри

От регионалните монитори трябва да се изиска 
да изготвят редовни доклади за предизборната 
обстановка.
 
В допълнение на формите за критични инциденти 
и тези за кампанийни събития те трябва също 

така да предоставят редовно обобщен доклад най-
малко на седмична база. 

Форматът на този доклад трябва да се определи 
предварително, за да се осигури стандартен 
механизъм за докладване. Докладът трябва да 
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описва какво се е случило в определения период. 
Всеки раздел трябва да има предварително 
заглавие. Формата може да включва:

общото политическо резюме: кратко • 
резюме на политическата ситуация в 
областта през седмицата, което подчертава 
специфични събития или проблеми;
изборната администрация: обновяване на • 
информацията за дейността на изборната 
администрация - дали работят в рамките на 
графика - подготовка за изборния ден, данни 
за броя на избирателните секции, както и 
всякакви въпроси, предизвикващи интерес; 
предизборните спорове: в допълнение към • 
специфичните доклади за спорове областният 
монитор трябва да използва този раздел, 
за да изброи и следи възникналите спорове 
и реакциите, свързани с тях в областта; 
информираността на избирателите: • 
какво и от кого се издава, на какви 
теми и какъв ефект има;
политическата кампания: каква е • 
дейността на партиите/кандидатите; 
какви срещи/митинги провеждат; 
срещат ли препятствия и заплахи; какви 
въпроси повдигат и каква е обществената 
реакция спрямо техните кампании;
медиите: как регионалните медии • 
отразяват изборната кампания; осигуряват 
ли разумен достъп на участниците; 
балансирано ли е отразяването; как 
партиите, кандидатите и обществото 
реагират на медийното отразяване;
държавната администрация: дали държавните • 
институции са неутрални по време на 
кампанията; доклади за държавни органи, 

възпрепятстващи кампаниите и предоставящи 
преференциално третиране на партии/
кандидати и техните поддръжници; дали 
държавните институции спазват закона;
заплахи срещу избирателите: дали има • 
инциденти със заплахи над избирателите 
от страна на партии или други лица (трябва 
да се посочат конкретните примери); 
има ли индикации за съществуващ 
конфликт и ако е така, направено ли е 
необходимото той да бъде предотвратен; 
има ли примери на конфликти/насилие; 
участие на жените: дали жените са • 
дискриминирани пряко или непряко от 
изборния процес и има ли конкретни 
проблеми; дали голям брой жени 
участват в изборния процес; 
участие на малцинствата: имат ли те • 
достъп до изборния процес; участват ли 
в изборния процес; обсъждани ли са с 
малцинствата други конкретни проблеми; 
други въпроси.• 

Докладът трябва да е кратък, ясен и обективен. 
Трябва да се избягват спекулации и да се направи 
внимателна разлика между това, което е било пряко 
наблюдавано от монитора, и това, за което той 
докладва. Ако има обвинения, мониторът трябва 
да индикира дали има повече от един източник, 
потвърдил или отхвърлил тези обвинения. 

Може да е полезно да се изпраща от 
Координационното звено обобщение на докладите 
обратно към мониторите, така че те да имат 
представа за събитията в цялата страна и да могат 
да идентифицират модели на поведение.

дОКЛади За инЦиденТи

Възможно най-бързо Координационният център 
трябва да се осведомява за всички свързани с 
изборите инциденти. Доколкото е възможно, 
информацията трябва да е кратка, ясна и проверима. 
Наблюдателите трябва да бъдат информирани 
как да попълват данните за инцидентите, като 
записите трябва да са кратки и да включват 
следните основни части: 

подробен отчет на инцидента;• 
планираните последващи действия • 
от страна на мониторите;
изискваните от централата • 
последващи действия.



WWW.IPED.BG 41

ОТЧеТи
Както бе споменато по-рано, екипът от местни 
наблюдатели може да пожелае да издава междинни 
доклади или отчети по време на изборния период. 

Въпреки че коментари от такъв характер могат да 
бъдат конструктивни, екипът трябва да е наясно, 
че те могат да го направят и обект на натиск. 

Достоверни и съдържащи добре проучена 
информация доклади могат да предоставят на 
обществеността важна информация за качеството 
на изборния процес и могат да възпрат евентуални 
избирателни злоупотреби или насилие.

Най-важният коментар от страна на екипа от 
местни наблюдатели вероятно е този, направен 
непосредствено след изборите, когато интересът и 
на местно, и на национално ниво е най-голям. 

Този „предварителен” отчет е такъв, защото 
е изнесен, преди всички аспекти (например 
разглеждането на подадените жалби) на изборния 
процес да са приключени, но трябва да предостави 
анализ на всички страни, които се наблюдават в 
този момент от изборния процес. 

Предварителните отчети от своя страна могат 
да бъдат последвани от друга допълнителна 

информация, ако възникнат нови въпроси или 
бъдат събрани допълнителни данни. 

Тези отчети трябва да имат предвид три основни 
елемента:

Оценка на основните елементи • 
на изборната обстановка:

             законодателна рамка;
          изборна администрация;
          предизборна обстановка, включително   
      изборни кампании и медии;
            оплаквания и жалби, свързани с изборите;
            изборен ден;
           следизборна обстановка, включително 
вписване и изнасяне на резултатите. 

Подробности за специфични • 
инциденти, предизвикващи сериозно 
внимание, по-специално случаи на 
насилие, свързани с изборите.
Оценка на провеждането на изборите по • 
отношение на съответствието му с поети 
ключови международни ангажименти 
и стандарти за демократични избори 
и изискванията на съответното 
национално законодателство, особено 
избирателния закон и конституцията.

ЗаКЛЮЧиТеЛен дОКЛад
Заключителният доклад трябва да се издаде в 
рамките на два месеца след изборите. Докладът 
трябва да представи подробен анализ на всички 
аспекти на изборния процес, които са били 
наблюдавани. 

Трябва да се гарантира, че докладът е ясно написан 
и разбираем за хората, които не са експерти в 
изборната тематика. 

От особено значение е всички твърдения, направени 
в доклада, да са подкрепени с доказателства. 
Не трябва да се включват никакви съмнителни 
материали. 

Препоръчително е заключителният доклад да 
съдържа следните раздели:

Резюме;• 
Въведение и благодарности;• 
Описание на политическата обстановка; • 

Анализ на законодателната рамка;• 
Анализ на резултатите от всички • 
проверки на избирателните списъци;
Мониторинг на изборната администрация;• 
Мониторинг на регистрацията на кандидатите;• 
Наблюдение на предизборната кампания;• 
Мониторинг на медиите;• 
Наблюдение на гласуването, преброяването • 
на гласовете и вписването на резултатите; 
Официални резултати и коментари;• 
Разрешаване на жалби и ефективността на • 
властите, отговорни за разрешаването им;
Препоръки.• 

Препоръките трябва да бъдат ясно формулирани 
с оглед да се предоставят конструктивни 
предложения за подобряване на изборния процес.
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Отчетите и докладите трябва да бъдат 
разпространени до местните и международните 
медии, международни и неправителствени 
организации, посолства, националните власти, 
политически партии, кандидати, донори и 
международната общност. Отчетите и докладите 
трябва да бъдат публикувани и на интернет 
страницата на екипа от местни наблюдатели.

раЗПрОСТранение на дОКЛада

Снимка: Обобщаване на резултатите 
от наблюдението за медиите
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наблюдател:

номер на наблюдаваната секция: 

В колко часа започна наблюдението:

В колко часа завърши наблюдението:

1.       Беше ли отворена секцията в 6:00 ч.?                                               да   /  не

          ако не, в колко часа беше отворена секцията?                                                           

          други процедурни  проблеми?

2.       От колко души е СиК?

3.       От коя политическа сила са председателят,             
           зам.- председателят и секретарят?

4.       Колко членове на СиК присъстват 
           при отварянето  на секцията? 

да   /  не

5.       има ли представители на кандидатите/ 
           застъпниците при отварянето на секцията?

да   /  не

6.       имат ли застъпниците баджове? да   /  не

7.       има ли независими наблюдатели? да   /  не

8.       Присъстват ли хора, които не са оторизирани?
да   /  не

           ако такива хора присъстват, какви  са 
           те? (полиция/местна власт/др.)

9.       извърши ли се нараняване   
           на  печата  на секцията?

да   /  не

ОЦЕНКА

10.     Каква е вашата лична оценка за откриването 
            на изборния ден?

Много добра         /          добра
Слаба           /         Много слаба

ПриЛОжение

ЧеК ЛиСТи 

наЧаЛО на иЗБОрниЯ ден:

а: ОТВарЯне на СеКЦиЯТа
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УСЛОВИЯ ОКОЛО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ

1.       има ли камери пред избирателните секции? да   /  не

2.       извършва ли се агитация пред 
           избирателните секции?

да   /  не

3.       има ли някакво напрежение/ 
           безпоредък около избирателната секция?

да   /  не

4.       Секциите достъпни ли са за хора с увреждания? да   /  не

5.       някакви други проблеми около секциите? да   /  не

СЕКЦИОННА КОМИСИЯ И ДРУГИ 
ПРИСЪСТВАЩИ В СЕКЦИЯТА

6.      От колко души е СиК?

7.      От коя политическа сила са  председателят, 
          зам.- преседателят и секретарят?

8.     Колко членове на СиК присъстват?

9.      има ли представители на кандидатите? да   /  не

10.   има ли независими наблюдатели? да   /  не

11.   има ли хора, които се опиват да повлияят 
         директно/ индиректно на гласуването?

да   /  не

         Ако има такива хора, какви са те? 
         (представители на властта/ полиция и т.н.)

ОБОРУДВАНЕ НА СЕКЦИЯТА

12.       Има ли табло, обозначаващо начина 
             на гласуването с „X” пред секцията?

да   /  не

13.       Има ли табло, обозначаващо начина 
             на гласуването с „X” в тъмната стаичка?

да   /  не

14.       Адекватни ли са условията  за 
            нормално протичане на гласуването?

да   /  не

B. иЗБОрен ден  
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УСЛОВИЯ В СЕКЦИЯТА

15.       Струпване на  застъпници и 
              представители на партии  в секцията 

да   /  не

16.       натиск върху избиратели да   /  не

17.       напрежение/ Безпорядък да   /  не

18.       други проблеми да   /  не

ИЗБИРАТЕЛИ/ ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ

19.       Колко е броят на избирателите 
              в избирателния списък?

20.       Колко е броят на гласувалите  
              вече избиратели?

21.       Колко е броят на избирателите 
              в „забранителния списък”?

ПРОЦЕДУРА НА ГЛАСУВАНЕ

22.       Спазва ли се процедурата по гласуване?
 винаги;                  по-скоро се спазва;                       
 понякога;                 не се спазва

23.       Гладко ли протича изборният процес? да   /  не

            Ако  отговорът е Не, моля посочете причините:

 Хаос в организацията
 Спорове между членовете на  
        комисията и/или застъпници
 Образуване на опашка/ слаб контрол 
        при пропускане на избирателите
 Други _________________________________________
        _________________________________________________

24.       има ли индикации, че избирателите 
             внасят бюлетини отвън?

да   /  не

25.       има ли индикации за 
             заснемане на бюлетините?

да   /  не

26.       има ли отстранени застъпници/ 
             политически представители от секцията?

да   /  не

27.      Осигурена ли е тайната на вота? да   /  не
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ПРОЗРАЧНОСТ НА ГЛАСУВАНЕТО

28.       имат ли застъпниците и 
              наблюдателите добра видимост?

да   /  не

29.       има ли кооперативност от 
             страна на членовете на СиК спрямо 
             наблюдателите ( спрямо вас)?

да   /  не

30.      има ли някакви рестрикции спрямо 
            наблюдателите ( спрямо вас)?

да   /  не

31.      Получавате ли информация от 
            членове на СиК и/или застъпници  за 
            проблеми в изборния процес?

да   /  не

32.       има ли жалби/ сигнали, подадени към СиК? да   /  не

33.       Колко души гласуваха докато 
             наблюдавахте избирателната секцията?

ОЦЕНКА

34.     Каква е вашата лична оценка за 
            протичането на изборния ден?

Много добра         /          добра
Слаба           /         Много слаба

№
Моля отбележете 

Вашето мнение за:
Много 
добро

добро Средно Лошо
Много 
лошо

нямам 
мнение

1. Изборната обстановка като цяло 5 4 3 2 1

2. Процедурите в изборния ден 5 4 3 2 1

3. Компетентността на СИК 5 4 3 2 1

4. Информираността на 
избирателите 5 4 3 2 1

5. Прозрачността на 
изборния процес 5 4 3 2 1
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1.       има ли избиратели пред секцията в 19 часа? да   /  не

2.       Затвори  ли секцията в 19 часа? да   /  не

3.       В колко часа затвори секцията?  

СЕКЦИОННА КОМИСИЯ И ДРУГИ 
ПРИСЪСТВАЩИ В СЕКЦИЯТА

4.       От колко души е СиК?

5.       От коя политическа сила са  председателят, 
           зам.- председателят и секретарят?

6.       Колко членове на СиК присъстват 
           при затваряне на секцията?

7.       има ли представители на  
           кандидатите при броенето?

да   /  не

8.       има ли независими наблюдатели? да   /  не

9.       има ли хора, които се опиват да повлияят 
          директно/ индиректно на броенето?

да   /  не

10.    ако има какви са: (представители 
          на властта/ застъпници/ други)

СТЪПКИ ПРЕДИ ОТВАРЯНЕТО НА 
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ УРНИ

11.   Започна ли броенето веднага след 
         затварянето на секцията? 

да   /  не

12.   Спазва ли се процедурата за броене? да   /  не

13.   Колко е броят на избирателите 
         в избирателния списък?

14.   Колко е броят на гласувалите?

15.   СИК  постави ли  протокол-
         извлечение пред секцията?

да   /  не

16.   СИК предостави ли  извлечения на застъпници/ 
          наблюдатели/ представители на партии?

да   /  не

ОЦЕНКА

17.   Каква е вашата лична оценка за откриването 
         на изборния ден?

Много добра         /          добра
Слаба           /         Много слаба

C. ЗаТВарЯне на СеКЦиЯТа
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№
Моля отбележете 

Вашето мнение за:
Много 
добро

добро Средно Лошо
Много 
лошо

нямам 
мнение

1. Изборната обстановка като цяло 5 4 3 2 1

2. Процедурите в изборния ден 5 4 3 2 1

3. Компетентността на СИК 5 4 3 2 1

4. Информираността на 
избирателите 5 4 3 2 1

5. Прозрачността на 
изборния процес 5 4 3 2 1

 

ПОЛеЗни ЛинКОВе:

Наръчник на местните наблюдатели - Handbook for domestic election observеrs 
http://www.osce.org/odihr/elections/70289?download=true

Как местните организации мониторират избори: Наръчник от А до Я - How Domestic Organizations Monitor 
Elections: An A-Z Guide
http://www.accessdemocracy.org/files/004_ww_domestic.pdf
 
Декларация за принципите за международно наблюдение и Кодекс за поведение на международните 
наблюдатели - DECLARATION OF PRINCIPLES FOR INTERNATIONAL ELECTION OBSERVATION and CODE OF 
CONDUCT FOR INTERNATIONAL ELECTION OBSERVERS, October 27, 2005 

http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/democracy/des/declaration_code_english_revised.pdf 

Насоки за разглеждане на правната рамка за провеждане на избори - Guidelines for Reviewing a Legal 
Framework for Elections, OSCE/ODIHR, Warsaw, 2001, produced in collaboration
with the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). 
http://www.idea.int/publications/ies/upload/electoral_guidelines.pdf

Кодекс на добрите практики по изборни въпроси на Венецианската комисия - CODE OF GOOD PRACTICE 
IN ELECTORAL MATTERS, VENICE COMMISSION, 2002 
http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD%282002%29023-e.pdf

Разрешаване на предизбоните диспути в района на ОССЕ: Към стандарт за разрешаването на изборни 
диспути. Система за мониторинг на изборните диспути - Resolving Election Disputes in the OSCE Area: 
Towards a Standard 
Election Disputes Monitoring System, OSCE/ODIHR,Warsaw, 2001. 
http://www.osce.org/odihr/elections/17567
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Насоки за изборното отразяване на демокрациите в преход - Guidelines for Election Broadcasting in 
Transitional Democracies
http://www.article19.org/data/files/pdfs/tools/electionbroadcastingtrans.pdf

Наръчник за медиен мониторинг: Практично ръководство за мониториране на изборите - MEDIA 
MINITOR’S HANDBOOK: A Practical Guide to monitoring election
http://www.mhc.gov.rw/fileadmin/templates/PdfDocuments/Media_Monitoring_Handbook_22_1_.9.2008.pdf

Мониторинг на медиите за насърчаване на демократични избори - MEDIA MONITORING TO PROMOTE 
DEMOCRATIC ELECTIONS MEDIA MONITORING
http://www.ndi.org/files/1420_elect_media_02_1-31_0.pdf

Методология за мониторинг на електронните и печатните медии - Methodology of Monitoring Broadcast 
and Print Media

http://aceproject.org/ero-en/topics/media-and-elections/MEMO98%20Methodology%20of %20
Monitoring%20Broadcast%20and%20Print%20Media.doc/view

Медиите и изборният процес - The Media and the Election Process
http://webworld.unesco.org/download/fed/iraq/english/media_elections_en.pdf

Медиите в предизборните кампании – Media in Election Campaigns — ACE Electoral Knowledge Network
http://aceproject.org/ace-en/topics/pc/pcc/pcc07?toc

Международни стандарти:

Сборник с международни стандарти за изборите - Compendium of International standart for elections 
http://www.needsproject.eu/files/Compendium_of_Int_Standards.pdf

Стандартите за защитата на правата на човека - Standards concerning the protection of the right of an individual 
to legal redress have been formulated in the Universal Declaration (Articles 8, 10, and 11), the International 
Covenant on Civil and Political Rights (Articles 2(iii), 9, and 140), the European Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms (Articles 6 to 7 and 13) and the Copenhagen Document (Article 5).

Ангажименти, поети пред The Conference for Security and Co-operation in Europe (the CSCE, later the OSCE) 
in Copenhagen in 1990
http://www.osce.org/odihr/elections/14304 

Препоръки за участие на националните малцинства в обществения живот - The origin and nature of the Lund 
Recommendations on the Effective Participation of National Minorities in Public Life, Helsinki Monitor,Volume II, 
No. 4, 2000. 
http://www.osce.org/odihr/documents/guidelines/gl_nmpa_eng.pdf

ОССЕ има редовни коментари върху изборното законодателство и е разработила уебсайт http://www.
osce.org/odihr, който предлага информация за съответните национални закони, приети в различните 
държави, включени в региона, в който работи ОССЕ. 
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Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа има редовни коментари върху изборното 
законодателство и е разработила уебсайт http://www.osce.org/odihr, който предлага информация за 
изборните закони, приети в различните държави, включени в региона, в който работи ОССЕ.

Коментар на Венецианската комисия за Изборния кодекс на България http://www.venice.coe.int/
docs/2011/CDLAD%282011%29013-e.pdf

Коментар на Венецианската комисия за Изборния кодекс http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-
AD%282011%29013-e.pdf 

Наборът от закони на различни страни може да бъде намерен на следния уебсайт: http://www.
legislationline.org 


