
Евроизбори 2014 – заключения от 

граждански мониторинг върху 

кампанията и изборния ден







Мониторинг на медии, във 

връзка с техните 

финансови 

взаимоотношения с 

политическите субекти, по 

време на предизборната 

кампания

От включените 34 медии, 

към 28 май 2014 г., 32 са 

обявили оферти, а 22 от тях 

са публикували 

информация за договори с 

участници в изборите



Приходи на четирите 

вестника съгласно 

публикуваните договори за 

медийно отразяване

Брой страници, които четирите 

вестника са отделили за отразяване 

на предизборната кампания



Вид на материалите и разпределението им по страници



Общо 75 жалби, постъпили в ЦИК на 25.05.2014 г.



Общо 187 сигнала, постъпили в ЦИК на 25.05.2014 г.

Разпределение на основните 

типове сигнали, постъпили в ЦИК в 

изборния ден

Oсновните типове сигнали, 

постъпили в ЦИК в изборния ден



● Шест РИК - Варна, Враца, Пазарджик, 23 София, 25 София и 

Шумен, не поддържат регистрите си за жалби и сигнали.

● Общо 363 жалби и сигнали.

Разпределение 

на жалбите и 

сигналите към 

РИК по тип.



Резултати от жалбите и сигналите, подадени към РИК



Наблюдение в 

страната - 46 населени 

места

Наблюдение в чужбина - 12 държави -

Норвегия, Дания, Великобритания, 

Полша, Австрия, Испания, Румъния, 

Франция, Швейцария, Белгия, Турция, 

САЩ



Наблюдателите на ИРПС

Всички наблюдатели са добороволци, преминали през обучения

на ИРПС. Всеки наблюдава на мястото, където живее. Една част

от наблюдателите обхождаха предварително избрани секции в 

избирателни райони, след извършена оценка на риска. Всеки 

наблюдател попълва декларация за неутралност на наблюдението. 

За наблюдението на изборния ден са разработени специални 

чек-листи за наблюдателите. Специални чек-листи са разработени 

и за наблюдението на секциите, в които се проведе 

експериментално машинно гласуване. 

ИРПС разработи и обучителен материал за организацията и 

провеждането Евроизбори 2014: 

 Евроизбори 2014 – Процедури в местата за гласуване (наръчник) 

С Решение№ 224-ЕП/23.04.2014 на Централната избирателна комисия, Институт за развитие на 

публичната среда бе регистрирана като наблюдател на изборите за членове на ЕП от РБългария на 

25 май, 2014 г. С четири последващи решения на ЦИК, ИРПС регистрира общо 100 независими 

наблюдатели за изборите. 

http://iped.bg/bg/publication/mats6a
http://iped.bg/bg/publication/mats5c
http://iped.bg/bg/publication/mats5c
http://iped.bg/bg/publication/mats5c
http://iped.bg/bg/publication/mats5c
http://www.cik.bg/reshenie/?no=224&date=23.04.2014
http://www.cik.bg/reshenie/?no=224&date=23.04.2014
http://www.cik.bg/reshenie/?no=224&date=23.04.2014


Обобщени данни за наблюдението на ИРПС:

❖ Откриване на изборния ден в 55 секции в страната, 15 секции в чужбина.

❖ Наблюдавани 162 секции в страната по време на изборния ден, 17 секции в чужбина.

❖ Закриване на изборния ден - 53 секции в страната, 17 секции в чужбина.

12 подадени от ИРПС сигнала за нередности и нарушения на изборния процес

 ненаранен печат;

 присъствие на лица без баджове или с баджове не по образец в изборните помещения - представители, 

застъпници и наблюдатели (вкл. лица, които чакат да им бъдат донесени удостоверенията и баджовете

 сигнали за организирано извозване на гласоподаватели);

 нерегламентирано поставени агитационни материали в пряка близост до секция; 

 липсващи информационни материали в секция;

 сигнал за недопуснат наблюдател при закриването на изборния ден.

Видове нарушения

❖ Откриване на изборния ден - ненаранен печат, присъствие на лица без баджове в изборните помещения, 

непоставяне на бюлетина образец.

❖ По време на изборния ден - наличие на представители, застъпници, наблюдатели без баджове; сигнали за 

организирано извозване на гласоподаватели в три секции; бюлетините не се сгъват от СИК; на места 

номерчето от долната част на бюлетината се откъсва предварително; неизготвяне на списък с влезлите в 

секциите застъпници, наблюдатели, политически представители.

❖ Закриване на изборния ден - всички наблюдавани секции са закрити без закъснение (19.00 ч.), без да има 

хора пред секциите; наблюдавани проблеми с тонерите и копирните машини; неспазване на правилата за 

броене на преференциите. 



Машинно гласуване

❖ На територията на 2 РИК-а в общо 100 секции бе 

проведено експериментално машинно 

гласуване.

❖ Основна роля за активността при машинното 

гласуване имат членовете на СИК.

❖ Голяма част от гласоподавателите не са 

информирани за възможността за 

експериментално машинно гласуване.

❖ Общ брой избиратели, глсували машинно - 8 

104

❖ 32% от избирателите, гласували в стоте секции, 

са упражнили и правото си на експериментално 

машинно гласуване



Резултати от 

машинното 

гласуване по 

партии



Наблюдение на изборния ден в 

чужбина

❖ Изборният ден протича спокойно в наблюдаваните секции

❖ Във Варшава непознаването на изборното законодателство от страна на 

членовете на СИК е довело до допускане до гласуване на наши сънародници, 

които вече са били подали своя глас за представители на Полша в ЕП.



Окончателен 

брой гласове, 

получени от 

участниците в 

Евроизбори 

2014



Платформата “За честни избори”

❖ Платформата „За честни избори“ 

(www.fairelections.eu) представлява online 

карта, събираща информация от 

гражданите за нарушенията на изборния 

процес, на които те са станали свидетели.

❖ Сигналите към платформата могат да се 

изпращат през интернет, по e-mail, през 

социалните мрежи Facebook и Twitter, или 

по телефон.

❖ Сигналите се отбелязват на картна основа 

върху територията на България, като към 

тях могат да бъдат прикачвани снимки и 

видео-материали.

❖ По този начин се дава възможност за 

гражданите публично и без посредник да 

оценят изборния процес в България.



От 5 май до 25 май, 2014г. на платформата “За честни избори“ са 

постъпили общо 76 сигнала. Публикувани са 46 сигнала, разпределени в 6 

категории по следния начин:



Недействителни и 

сгрешени бюлетини извън 

урната



Що е „недействителен глас по 

кандидатски листи“?

Когато в бюлетината има отбелязване в

квадратчето за една листа, но бюлетината не

отговаря на останалите изисквания за

действителност (не е по образец, не е

гласувано с установения в закона знак, няма

два печата на гърба от съответната СИК и др.),

е налице недействителен глас за

кандидатската листа.

Броят на недействителните гласове за

съответните листи се вписва в т. 9 от

протокола срещу наименованието на

съответната партия, коалиция или името на

независимия кандидат в графа

„Недействителни гласове“.

Броят на бюлетините, върху които няма

отбелязване за нито една листа (празна

бюлетина) или са зачертани всички листи, или

е гласувано за повече от една листа, се вписва

в най-долния ред на графата „Недействителни

гласове“ по т. 9 от протокола.



Топ 10 на листите с най-голям процент недействителни гласове

Топ 10 на листите с най-голям абсолютен брой недействителни 

гласове



Избори за членове на ЕП 2014 Парламентарни избори 2013



Избори за членове на ЕП 2014 Парламентарни избори 2013

Топ 5 области с най-висок процент на 

недействителни бюлетини: Монтана, Видин, 

Сливен, София Област, Кюстендил

Топ 5 области с най-висок процент на 

недействителни бюлетини: Кърджали, Сливен, 

Видин, Шумен, Монтана



Организации, регистрирали независими наблюдатели на изборите 36

Общ брой регистрирани наблюдатели 60 857



Застъпници и политически представители на партиите 

и коалициите, които спечелиха места в Европейския 

парламент 



Действителни гласове и използвани преференции



Преференции, съвпадащи с номера на партията



Преференции, съвпадащи с номера на партията - от 1 до 17

208



34 кандидати са събрали над 5 % преференциален вот.

Това води до размествания в листите на 11 политически 

партии и коалиции.








