
Резултати от независимото наблюдение на референдума 

Институт за развитие на публичната среда 



Наблюдателите

 Институт за развитие на публичната среда обучи 34-ма наблюдатели за 
референдума

 Всеки един от обучените наблюдатели се включи пряко в 
наблюдението на целия изборен ден

 Наш партньор беше и Център за независим живот, чийто екип прегледа 
сайтовете на 28-те областни администрации и установи, че на интернет 
страниците на 12 от тях липсва частично или изцяло информация за 
гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния 
апарат или на зрението



Наблюдението

 Наблюдателите на ИРПС покриха 
секции на територията на София, 
Самоков, Перник, Елин Пелин, 
Враца, Бяла Слатина, Русе, Айтос, 
Созопол, Разград, Велико Търново, 
Пазарджик, Кюстендил, Бобов Дол, 
Дупница

 По време на целия изборен ден, с 
хаштаг bgref2013 наблюдателите 
изпращаха своите сигнали на 
специално разработения от 
Института интернет Twitter акаунт 
за референдума. Акаунтът бе 
следен от ЦИК и редица медии, 
които го използваха за наблюдение 
в реално време на изборния ден. 

320 изпратени съобщения в 
рамките на изборния ден



Коментарите

 В София - изборният ден бе открит в 6.00 ч., но не с пълен състав от членовете 
на секционните избирателни комисии. 

В страната – наблюдаваните секции, изборният ден бе открит в 6.00 ч. почти 
навсякъде с пълен състав  на СИК-овете

Поради студеното време и непочистени пътища, редица секции в страната обаче, 
не бяха открити в законовия час, 6 секции на територията на Айтос започнаха 
работа след 8.30 ч. сутринта.  

 Незаинтересоваността на политическите 
партии от провеждането на референдума 
доведе до ниска заинтересованост на 
членовете на изборните комисии. Типичен 
пример за тази незаинтересованост и 
невъзможност да се активизират човешките 
ресурси на политическите партии за 
провеждане на референдума, се отразява в 
решението на 23 РИК секциите на 
територията на 23 МИР да открият изборния 
ден с намален състав – всички секции със 7 
члена, са намалени на 5. Въпреки това 
решение, редица секции откриват и работят 
през целия ден само с необходимото 
мнозинство от 3-ма и 4-ма членове.



Коментарите

 Информационната кампания под 
въпрос? 

Почти във всяка една от секциите, 
наблюдавани от нашия екип, гласуващите 
се обръщаха за помощ с въпроса: „Ако 
задраскам ДА, НЕ ли е валидно или 
обратното?”. 

 Забеляза се, както тоталната липса на 
интерес към темата, изразено в 
ниската избирателна активност, така и 
доста честото непознаване на начина, по 
който се гласува.



Коментарите

 Увеличаването на броя на секциите в 
големите градове в страната, предизвика 
сериозно объркване в гласоподавателите, 
които трябваше да подадат гласа си на ново 
място. 

Това объркване доведе до редица 
обаждания на спешния телефон 112, с 
въпроси за координатите на секциите, в 
които хората да гласуват. 



Коментарите

 Въпреки наличието на секции на първите 
етажи на училищата, в които хората с 
проблеми на опорно-двигателния апарат да 
подадат гласа си, рампи за стигане до 
самите секции липсваха на повечето от 
местата. В някои от училищата, въпреки 
наличието на рампи, ъгълът под който те са 
поставени не предполага тяхното безопасно 
използване. 



Коментарите

 Ниската избирателна активност доведе до 
секции, които закриха страната с нито една 
подадена бюлетина



Резултатите

 Въпреки ниската избирателна активност, 
окончателните резултати от гласуването 
бяха доста забавени. 

 В 130 протокола на СИК, има технически 
грешки. 
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